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ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

 

29 Δεκεμβρίου 2017 

 

Προς το 

Δημοτικό υμβούλιο 

Σου Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής  

Αντλιοστασίου και Αγίου Γεωργίου 40, Σ.Κ. 142 34,  

Νέα Ιωνία Αττικής  

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

 

 

στερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου μας στο Δήμο Νέας Ιωνίας για τη χρήση 2016, σας 

αποστέλλουμε την Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου μας με τα σχόλια μας επί των όσων προέκυψαν από 

τον έλεγχό μας. Πρέπει να σημειώσετε ότι η Αναλυτική Έκθεση περιλαμβάνει διάφορα θέματα πέραν 

αυτών που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου μας η οποία επισυνάπτεται στον ισολογισμό.  

 

την Έκθεση Ελέγχου που συνοδεύει τον ισολογισμό αναφέρεται αν εφαρμόστηκε ορθά το Κλαδικό 

Λογιστικό χέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΔ 315/99), και αναφέρονται οι παρατηρήσεις που αφορούν 

σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του 

Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων Φρήσεως.  

 

Η παρούσα Αναλυτική Έκθεση, συντάχθηκε σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν 

3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) σύμφωνα με τις οποίες «Εκτός από το – ανωτέρω - 

πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής − λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα 

περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για 

κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό 

Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας». 

 

 

Ύ 
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Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση και το προσωπικό του Δήμου για την βοήθεια που μας 

παρείχε και την αρμονική συνεργασία που είχαμε κατά την διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και επεξηγήσεις που 

θα θέλατε. 

 

 

 

 
 

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

Ορκωτών Ελεγκτών & υμβούλων Επιχειρήσεων 
 
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής 
151 25 Μαρούσι 
Υράγκων 6-8  
546 26 Θεσσαλονίκη  
ΑΜ ΟΕΛ 171 
 

 
 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Γεώργιος Ν. Νίκου 
ΑΜ ΟΕΛ 21841 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

1.1 Εισαγωγή 

 Δήμος Νέας Ιωνίας είναι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία Οργανισμός Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Σ.Α.) και ακολουθεί σε ότι αφορά την οικονομική του διαχείριση τους 

κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού. Με βάση το Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο 

Δήμο Νέας Ιωνίας δεν επήλθε καμία αλλαγή. Η κλειόμενη χρήση (01/01/2016 – 31/12/2016) αφορά την 

δέκατη τέταρτη χρήση του Δήμου Νέας Ιωνίας. 

 

1.2 Εντολή και νομιμοποίηση του ελέγχου 

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε ύστερα από έλεγχο που διενεργήσαμε στο Δήμο Νέας Ιωνίας για τη 

χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016, σύμφωνα με την με αριθμό 440 / 23ης Δεκεμβρίου 2016 απόφαση 

Δημάρχου του Δήμου Νέας Ιωνίας με την οποία ορισθήκαμε ως τακτικοί ελεγκτές των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Δήμου που έχουν συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 

315/1999 για τη χρήση αυτή. 

 

1.3 Αντικείμενο και έκταση του ελέγχου 

Ετήσιες Φρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

Με βάση τις διατάξεις του το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό χέδιο Οργανισμών Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης», οι ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Δήμου αποτελούνται από: 

 

 Σον Ισολογισμό τέλους χρήσης, δηλαδή της 31ης Δεκεμβρίου 2016 με αντίστοιχα συγκριτικά 

κονδύλια της 31ης Δεκεμβρίου 2015.  

 Σην Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Φρήσης, 01/01/2016 – 31/12/2016 με 

αντίστοιχα συγκριτικά κονδύλια της 01/01/2015 – 31/12/2015.  

 Σον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της Φρήσης, 01/01/2016 – 31/12/2016 με αντίστοιχα 

συγκριτικά κονδύλια της 01/01/2015 – 31/12/2015. 

 Σο Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων, 01/01/2016 – 31/12/2016. 

 Σην Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό υμβούλιο. 

 Σην Έκθεση του ελέγχου μας επί των ανωτέρω. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Φρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση και συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό 

Λογιστικό χέδιο Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 

Ο 
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που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης, 

λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 όπως 

ισχύει και τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.3852/2010). Σα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε 

με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 

τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται 

με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό 

το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειώσετε ότι, ο τακτικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δεν 

υπεισέρχεται στην σκοπιμότητα των πράξεων που ελέγχει αλλά στη νομιμότητά τους και μόνο. Η 

σκοπιμότητα των πράξεων είναι ευθύνη της Διοίκησης του Δήμου. το πλαίσιο αυτό:  

 

 Ο κύριος ρόλος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι να εξετάσει τις οικονομικές καταστάσεις και 

να παρέχει τη γνώμη του αναφορικά με αυτές στους χρήστες τους (Δημοτικό υμβούλιο, 

Τπουργείο Εσωτερικών, Σράπεζες, Δημότες, προσωπικό του Δήμου, πιστωτές και προμηθευτές 

του Δήμου).  

 Κατά τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελέγχου μας, θεωρούμε σαν δεδομένο ότι όλες οι 

συναλλαγές του Δήμου έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία. Θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι 

έχουμε λάβει όλες τις ουσιώδεις πρόσθετες πληροφορίες από τη Διοίκηση και την Οικονομική 
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Τπηρεσία του Δήμου ώστε να είμαστε σε θέση να εκφέρουμε γνώμη επί των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου.  

 Επίσης θεωρούμε, λαμβάνοντας και γραπτές διαβεβαιώσεις, ότι σε βασικά διαχειριστικά 

ζητήματα, όπως οι διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων, οι διαδικασίες αναθέσεων 

και επιλογής προμηθευτών, οι διαδικασίες πληρωμών προμηθευτών, η διάθεση των 

επιχορηγήσεων προς το σκοπό για τον οποίον έχουν ληφθεί, έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του 

Δημοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και έχουν απεικονιστεί λογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κλαδικού Λογιστικού χεδίου των Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης. (ΠΔ 315/99). 

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελεγκτικών διαδικασιών μας, έχουμε καλύψει τέτοια θέματα, 

ωστόσο οι διαδικασίες αυτές είναι δειγματοληπτικές με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα που 

εφαρμόζονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές μέλη του ώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών και της ΕΛΣΕ  και καλύπτουν μέρος των συναλλαγών της υπό έλεγχο χρήσης. Επίσης, 

προς την κατεύθυνση της απόκτησης ελεγκτικών τεκμηρίων, είναι πιθανό να επεκταθεί ο έλεγχός 

μας σε συναλλαγές ή υπόλοιπα προηγούμενων ή και επόμενων διαχειριστικών χρήσεων.   

 Ο έλεγχός μας δεν αποσκοπεί στην αποκάλυψη παραβάσεων που δεν σχετίζονται με θέματα των 

οικονομικών καταστάσεων.  

 την Έκθεση Ελέγχου που χορηγείται από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και 

συνοδεύει τις Φρηματοοικονομικές Καταστάσεις, αναφέρονται οι σημαντικές επισημάνσεις του 

ελέγχου οι οποίες ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Φρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 Όπως αναφέρεται και στη συνοδευτική επιστολή ανωτέρω, η σύνταξη της παρούσας έκθεσης 

ελέγχου περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του ελέγχου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

163, παρ. 3 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006). 
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1.4 Έκθεση ελέγχου – Γνώμη με Επιφύλαξη - Παράρτημα Ι  

Με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου η «Έκθεση Ελέγχου» των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έχει 

τέσσερις διαφορετικούς τύπους: 

 «Με σύμφωνη  γνώμη» δηλαδή χωρίς να εντοπιστούν ουσιώδη σφάλματα από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων.  

  «Με επιφύλαξη» δηλαδή εντοπίστηκαν ουσιώδη σφάλματα ωστόσο ο Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής εκφέρει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων σαν σύνολο.  

  «Με αδυναμία  έκφρασης  γνώμης» στην οποία ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αρνείται να 

εκφέρει γνώμη είτε λόγω μη λήψης ελεγκτικών τεκμηρίων από τη Διοίκηση, είτε διότι ο 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής έλαβε κάποια τεκμήρια ωστόσο όχι αρκετά ώστε να τεκμηριώσει 

τη γνώμη του.  

 «Με αρνητική γνώμη». την περίπτωση αυτή ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εκφέρει 

αρνητική γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων.  

την Έκθεση Ελέγχου που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις και στην παράγραφο «Βάση για 

Γνώμη με Επιφύλαξη» μνημονεύονται μια σειρά θεμάτων τα οποία μας οδήγησαν στην έκδοση έκθεσης 

ελέγχου με «γνώμη με επιφύλαξη», ως εξής: 

«Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 5 που μνημονεύονται στην 

παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του 

επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».» 

Οι λόγοι για τους οποίους εκφέραμε γνώμη με επιφύλαξη είναι οι εξής: 

 

1.4.1. τα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης του υπολοίπου στο 

λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.Ι Αποθέματα διαπιστώθηκαν ακίνητα αποθέματα λογιστικής 

αξίας € 65.368. Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Ο μη 

σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που 

προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία  με συνέπεια, η αξία των αποθεμάτων και τα Ίδια 

Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά € 65.368. 

 

1.4.2. τα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών 

απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε οφειλέτες του Δήμου συνολικού ύψους             

€ 149.217, επί του συνόλου απαιτήσεων ύψους € 2.701.692 που περιλαμβάνονται στα κονδύλια 

του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και Δ.ΙΙ.4 «Επισφαλείς 
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– Επίδικες απαιτήσεις». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας 

δεν έχουμε λάβει επαρκείς απαντήσεις για την επιβεβαίωση του ανωτέρω ποσού και οι 

εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων 

αυτών δεν μας παρείχαν επαρκή διασφάλιση. υνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα 

των κονδυλίων αυτών και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσης και 

προηγούμενων χρήσεων και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. 

 

1.4.3. Από τον έλεγχό μας αλλά και από την επισκόπηση των βιβλίων του Δήμου μεταγενέστερα της 

ημερομηνίας του ισολογισμού προκύπτει ότι στην κλειόμενη χρήση 2016 δεν είχαν βεβαιωθεί 

έσοδα από πρόστιμα, τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη και έσοδα από Ανθρακωρυχεία 

συνολικού ύψους € 363.310 , με συνέπεια το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών» εμφανίζεται μειωμένο κατά  € 363.310, τα αποτελέσματα της 

κλειόμενης χρήσης μειωμένα κατά € 363.310 και τα Ίδια Κεφάλαια μειωμένα κατά το ανωτέρω 

ποσό Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Δήμου χρήζει 

βελτιώσεων ως προς την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων αλλά και ως προς την έγκαιρη είσπραξη 

των σχετικών απαιτήσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.4.2 ανωτέρω.  

 

1.4.4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το Π.Δ.315/1999 «Κλαδικό 

Λογιστικό χέδιο Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης», στα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου 

δεν περιλαμβάνονται έσοδα από τέλη καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού και ΣΑΠ χρήσεως 2016 και 

προηγούμενων χρήσεων του Δήμου ύψους € 3.704.359. Σα ανωτέρω έσοδα, που εισπράττονται 

μέσω της ΔΕΗ, καταχωρούνται κατά πάγια τακτική σε ταμιακή βάση ενώ θα έπρεπε να 

καταχωρούνται σε δεδουλευμένη βάση. υνεπώς, το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις 

από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» εμφανίζεται μειωμένο κατά  € 3.704.359, τα αποτελέσματα 

της κλειόμενης χρήσης μειωμένα κατά € 3.704.359 και τα Ίδια Κεφάλαια μειωμένα κατά το 

ανωτέρω ποσό. 

 

1.4.5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων. Ψς εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 

αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση 

σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
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2. ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

2.1 Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016 

 

Οι κυριότερες μεταβολές αφορούν: 

 

 Σην αύξηση των διαθεσίμων κατά  € 1,1 εκ λόγω επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί και η εκτέλεση 

των έργων είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόμα είτε βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού. 

 

 Ση σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων εις νέον κατά 6 εκ. λόγω εσόδων από μη 

χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ύψους 4,3 εκ. που αναγνωρίστηκαν στη 

χρήση βάσει δικαστικών αποφάσεων και σχετικής γνωμάτευσης της Νομικού υμβούλου του 

Δήμου (βλέπε και παράγραφο 3.6 κατωτέρω).  

 

 Ση σημαντική μείωση των προβλέψεων κατά € 4,3 εκ. από εκκρεμείς δικαστικές, όπως 

αναφέρθηκε. 

 

  

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Μεταβολή

2016 - 2015

% Μεταβολής

2016 - 2015

Ασώματες ακινητοποιήσεις 29.655 16.294 13.361 82%

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 143.913.041 145.951.161 (2.038.120) -1%

υμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 15.880 15.880 0 0%

ύνολο πάγιου ενεργητικού 143.958.576 145.983.335 (2.024.758) -1%

Αποθέματα 290.801 223.851 66.951 30%

Απαιτήσεις 383.725 315.893 67.832 21%

Διαθέσιμα 7.703.333 6.637.336 1.065.997 16%

ύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 8.377.859 7.177.079 1.200.780 17%

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 1.848.993 1.994.410 (145.417) -7%

ύνολο ενεργητικού 154.185.428 155.154.824 (969.396) -1%

ΠΑΘΗΣΙΚΟ 31-Δεκ-16 31-Δεκ-15

Μεταβολή

2016 - 2015

% Μεταβολής

2016 - 2015

Κεφάλαιο 27.789.080 27.789.080 0 0%

Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις 117.026.425 118.623.936 (1.597.512) -1%

Αποτελέσματα εις νέον 1.033.248 (4.948.252) 5.981.500 -121%

Καθαρή θέση 145.848.753 141.464.765 4.383.988 3%

Προβλέψεις 3.206.426 7.458.827 (4.252.400) -57%

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.259.912 3.211.328 (951.415) -30%

Τποχρεώσεις σε προμηθευτές 822.587 751.196 71.391 10%

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.336.338 1.422.871 (86.533) -6%

ύνολο υποχρεώσεων 7.625.264 12.844.221 (5.218.957) -41%

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 711.411 845.837 (134.426) -16%

ύνολα παθητικού 154.185.428 155.154.824 (969.396) -1%
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2.2 Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016  

 

 

Οι κυριότερες μεταβολές αφορούν: 

 

 Σην αύξηση των έκτακτων και ανόργανων εσόδων κατά € 4.199.543, λόγω της πρόβλεψης για 

εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που είχε σχηματίσει ο Δήμος σε προηγούμενες χρήσεις για 

αποζημιώσεις προσωπικού, οι οποίες απορρίφθηκαν και, βάσει γνωμάτευσης της Νομικού 

υμβούλου πραγματοποιήθηκε αντιστροφή της πρόβλεψης εντός της κλειόμενης χρήσης. 

 

 Σο συνολικό κόστος (κόστος αγαθών – υπηρεσιών + έξοδα διοικητικής λειτουργίας + έξοδα 

λειτουργίας δημοσίων σχέσεων + κόστος υποαπασχόλησης - αδράνειας) ανήλθε σε € 21.318.627 

έναντι € 20.986.840 της προηγούμενης χρήσης. Ψστόσο, τα συνολικά έσοδα της χρήσης 

παρουσίασαν αντίστοιχη αύξηση (ανήλθαν σε € 20.279.339 έναντι 19.735.265) με αποτέλεσμα να 

περιοριστούν οι ζημίες εκμετάλλευσης (καθαρό αποτέλεσμα) σε  € 1.039.288 από €  1.251.575.  

 

 

  

01/01 - 31/12/2016 01/01 - 31/12/2015

Μεταβολή

2016 - 2015

% Μεταβολής

2016 - 2015

Κύκλος εργασιών 19.833.031 19.257.504 575.526 3%

Κόστος αγαθών - υπηρεσιών (19.391.320) (18.679.588) (711.732) 4%

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 441.711 577.917 (136.205) -24%

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 446.308 477.761 (31.453) -7%

ύνολο 888.020 1.055.678 (167.658) -16%

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (1.811.543) (2.220.971) 409.428 -18%

Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων (112.649) (75.581) (37.069) 49%

Κόστος υποαπασχόλησης - αδράνειας (3.115) (10.701) 7.586 -71%

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (1.039.288) (1.251.575) 212.287 -17%

Φρηματοοικονομικά έσοδα 94.112 195.948 (101.836) -52%

Φρηματοοικονομικά έξοδα (49.239) (65.582) 16.343 -25%

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (994.415) (1.121.208) 126.794 -11%

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 7.243.656 3.044.112 4.199.543 138%

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (179.346) (498.096) 318.750 -64%

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 6.069.895 1.424.808 4.645.087 326%
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3. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 

3.1 ΕΝΨΜΑΣΕ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΕΙ (Κονδύλι Γ.ΙΙ του Ενεργητικού) & ΕΞΟΔΑ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨ (Κονδύλι Β. του Ενεργητικού) 

 

Σα κονδύλια αυτά περιλαμβάνουν: 

 

Έξοδα Εγκαταστάσεως (κονδύλι Β του Ενεργητικού) 

 Σην αξία των λογισμικών προγραμμάτων, μελετών και λοιπών άυλων στοιχείων του Δήμου. 

 

Πίνακας μεταβολής «Λοιπά έξοδα εγκατάστασης» : 

 

 

 

  

(ποσά σε €) Λογισμικά Μελέτες ύνολο

Αξία κτήσης

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 384.347 382.111 766.459

Προσθήκες 14.969 0 14.969

Πωλήσεις/Καταστροφές 0 0 0

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0 0 0

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2015 399.316 382.111 781.428

Προσθήκες 13.764 12.043 25.807

Πωλήσεις/Καταστροφές (1.925) 0 (1.925)

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0 0 0

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2016 411.155 394.154 805.309

υσσωρευμένες αποσβέσεις

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 377.180 382.111 759.291

Αποσβέσεις 5.842 0 5.842

Μειώσεις 0 0 0

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2015 383.022 382.111 765.134

Αποσβέσεις 12.445 0 14.369

Μειώσεις (1.925) 0 (1.925)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2016 393.542 382.111 775.654

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 7.167 0 7.167

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015 16.294 0 16.294

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 17.612 12.043 29.655
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Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (κονδύλι Γ.ΙΙ του Ενεργητικού) 

 Σην αξία των εδαφικών εκτάσεων και των αγροτεμαχίων του Δήμου. 

 Σην αξία των «παραγωγικών» κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων (δηλαδή αυτών που προορίζονται 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου στα πλαίσια της λειτουργίας του) και 

τις σχετικές τεχνικές εγκαταστάσεις. 

 Σην αξία των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί 

ο Δήμος. 

 Σην αξία των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων «κοινής χρήσεως» δηλαδή: 

 Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσης και λοιπός εξοπλισμός 

 Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσης 

 Πεζοδρόμια κοινής χρήσης 

 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις 

 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης   

 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 

 Σέλος, οι «ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» περιλαμβάνουν τα ποσά που έχουν σωρευθεί για τα έργα 

υπό κατασκευή. ύμφωνα με τις διατάξεις του Κλαδικού Λογιστικού χεδίου Οργανισμών Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 315/1999), κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων αυτών τα ποσά που 

έχουν σωρευθεί μέχρι την ολοκλήρωση των έργων μεταφέρονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς 

των παγίων και αρχίζει η απόσβεσή τους. H μεταφορά των έργων αυτών σε λογαριασμούς 

ολοκληρωμένων παγίων συντελείται από τη στιγμή που το κάθε πάγιο τίθεται σε λειτουργία. Είναι 

γνωστό ότι από την στιγμή της περατώσεως ενός έργου έως την οριστική του παραλαβή, η οποία 

πραγματοποιείται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη Δημόσια Λογιστική, μπορεί να παρέλθει 

μεγάλο χρονικό διάστημα και ίσως πέραν του έτους ή και σε ορισμένες περιπτώσεις να μη γίνει και 

ποτέ. Σο έγγραφο ωστόσο με το οποίο θεωρούμε ότι ένα έργο έχει ολοκληρωθεί είναι αυτό της 

βεβαιώσεως περάτωσης εργασιών, το οποίο συντάσσει η Σεχνική Τπηρεσία. Βάσει του εν λόγου 

εγγράφου η Οικονομική Τπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να πραγματοποιεί τις μεταφορές μεταξύ των 

λογαριασμών του Γενικού Λογιστικού χεδίου δηλαδή από τους λογαριασμούς «ακινητοποιήσεων 

υπό εκτέλεση» στους αντίστοιχους λογαριασμούς παγίων. Η ημερομηνία αυτή θεωρείται και η 

ημερομηνία έναρξης λογισμού των αποσβέσεων καθώς και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων 

επενδύσεων (στην περίπτωση για την κατασκευή του παγίου λήφθηκαν επιχορηγήσεις) καθώς 

κατά την ημερομηνία αυτή το πάγιο έχει «τεχνικά» ολοκληρωθεί και υπόκεινται πλέον σε 

λειτουργική φθορά (αποσβέσεις).  

 



KSi Greece   

Helping clients succeed  

      
 

 
 

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής 

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου χρήσης 2016 

ελίδα 15 / 52 

/ 52 

Πίνακας μεταβολής «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» 

 

 

 

(ποσά σε €)

Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Πλατείες-Πάρκα -

Παιδότοποι

Οδοί-

Οδοστρώματα Πεζοδρόμια

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Εγκαταστάσεις 

ηλεκτροφωτισμού

Λοιπές μόνιμες 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα-

Σεχνικές 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός Τπό εκτέλεση ύνολο

Αξία κτήσης

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 95.477.538 7.722.096 7.165.603 6.729.469 56.066.885 1.338.140 298.916 1.990.880 3.337.841 2.837.301 6.772.844 189.737.514

Προσθήκες 0 16.920 0 0 349.283 0 0 13.319 0 102.375 623.975 1.105.872

Πωλήσεις/Καταστροφές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1.106.772) (1.106.772)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2015 95.477.538 7.739.016 7.165.603 6.729.469 56.416.168 1.338.140 298.916 2.004.199 3.337.841 2.939.676 6.290.047 189.736.614

Προσθήκες 0 0 0 0 129.770 0 29.040 32.997 734.760 92.895 602.646 1.622.109

Πωλήσεις/Καταστροφές 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (20.171) 0 (20.171)

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις 0 0 0 0 205 0 0 0 0 (205) (306.035) (306.035)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2016 95.477.538 7.739.016 7.165.603 6.729.469 56.546.143 1.338.140 327.957 2.037.196 4.072.601 3.012.196 6.586.658 191.032.517

υσσωρευμένες αποσβέσεις

Τπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 0 6.149.937 4.854.065 5.292.331 15.203.253 1.110.832 238.189 1.667.474 3.236.631 2.639.367 0 40.392.079

Αποσβέσεις 0 235.292 376.740 241.057 2.176.645 58.662 16.795 98.306 55.455 134.422 0 3.393.375

Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2015 0 6.385.230 5.230.805 5.533.388 17.379.898 1.169.494 254.983 1.765.779 3.292.086 2.773.789 0 43.785.453

Αποσβέσεις 0 235.902 374.861 240.669 2.185.119 58.611 18.407 78.780 53.488 108.355 0 3.354.194

Μειώσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (20.171) 0 (20.171)

Τπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου  2016 0 6.621.132 5.605.666 5.774.058 19.565.017 1.228.106 273.391 1.844.559 3.345.574 2.861.974 0 47.119.476

Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 95.477.538 1.572.159 2.311.539 1.437.138 40.863.631 227.309 60.728 323.407 101.210 197.934 6.772.844 149.345.435

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015 95.477.538 1.353.787 1.934.798 1.196.081 39.036.270 168.646 43.933 238.420 45.755 165.887 6.290.047 145.951.161

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 95.477.538 1.117.885 1.559.937 955.411 36.981.126 110.035 54.566 192.637 727.027 150.222 6.586.658 143.913.041
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Από το δειγματοληπτικό μας έλεγχο επί των προσθηκών ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων της 

χρήσης 2016, δεν προέκυψαν εξαιρέσεις στην ορθή λογιστικοποίηση και στην ύπαρξη των 

προβλεπόμενων παραστατικών (εξετάσαμε προσθήκες ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων που 

καλύπτουν ποσό € 13.764 και  € 822.229, επί συνόλου προσθηκών ύψους € 25.807 και € 1.019.667 για όλη 

τη χρήση αντίστοιχα). 

 

3.1.1.1 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων (Κονδύλι Γ.ΙΙ.7 του Ενεργητικού) 

ύμφωνα με τα δεδομένα της Γενικής Λογιστικής το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει: 

 

 

 

Έργα όπου έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχουν μεταφερθεί σε λογαριασμούς παγίων  

τα πλαίσια του ελέγχου μας αποστείλαμε στην Σεχνική Τπηρεσία του Δήμου επιστολή βάσει της 

οποίας ζητήσαμε ενημέρωση για το σύνολο των έργων υπό εκτέλεση (όπως προκύπτουν από τα δεδομένα 

της Γενικής Λογιστικής) και επιβεβαίωση της κατάστασής τους (περαιωμένα ή συνεχιζόμενα).  

 

Η Σεχνική Τπηρεσία ανταποκρίθηκε με τις επιστολές υπ’ αριθμ. πρωτ. 33323/20-10-2017 και 33951/25-10-

2017, από τις οποίες δεν προέκυψαν εξαιρέσεις από τη Γενική Λογιστική. Παρακάτω παρατίθεται 

πίνακας με την αναλυτική συμφωνία των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση, όπως απεικονίζονται στη 

Γενική Λογιστική, με τους αντίστοιχους πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνονται στην απάντηση από την 

Σεχνική Τπηρεσία.  

 

 

Λογαριασμός Περιγραφή Τπόλοιπο

15.10 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 5.227.581

15.11 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων-τεχνικών έργων 146.058

15.17 Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (Μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 504.584

15.20 Μελέτες-Ερευνες-Πειραματικές  Εργασίες-Ειδικές Δαπάνες 708.436

6.586.658ύνολα
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Λογαριασμός Περιγραφή

Τπόλοιπο 

1/1/2016

Περάτωση 

στη χρήση

Τπόλοιπο 

31/12/2016

Βεβαίωση 

περαίωσης εργασιών

υνεχιζόμενο 

έργο

15.10.00.010 Απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ανθρακωρυχείων 5.189.702 5.225.263 b

15.10.00.015

Αποζημίωση εδαφικής εκτάσεως και δικαστικών εξόδων Αλεξοπούλου Ιορδ. κλπ 

συνιδιοκτητών στην περιοχή Ελευθερούπολης 2.318 2.318 b

15.11.02.028

Κατασκευή σταθμού αυτ/των στο Ο.Σ 150(σε συνδυασμό με την λειτουργία συστήματος 

ελέγχου στάθμευσης στο εμπορ.κέντρο της Ν.Ιωνίας )του Δήμου Ν.Ιωνίας 48.492 48.492 b

15.11.03.028

Κατασκευή τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων 

έτους 2010 91.045 -91.045 0 b

15.11.03.029 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων ετών 2013-2014 (συνεχ.) 16.179 16.179 b

15.11.03.030 Κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2015 0 14.981 b

15.11.03.031 υντήρηση και επέκταση δημοτικού συστήματος άρδευσης 0 66.405 b

15.17.11.034 Αναπλάσεις παιδικών χαρών 0 72.450 b

15.17.11.036 Διαμόρφωση των ΚΦ Γ559 και ΚΦ Γ572 (πλατείες) της περιοχής Ανθρακορυχείων 0 141.578 b

15.17.51.050 Αναπλάσεις πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων 156.283 156.283 b

15.17.90.027

Διαμόρφωση αγωνιστ. χώρων και περιβάλλ. χώρου Αθλητικού Κέντρου 

Ομορφοκκλησιάς 66.097 133.766 b

15.17.90.028 Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων αστικών συγκοινωνιών 0 -29.040 0 b

15.17.90.034

Βελτίωση αποστράγγισης, περίφραξης και δαπέδου στο γήπεδο μπάσκετ επί της οδού 

Πάρσης του Δήμου Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής 0 507 b

15.20.00.004

ύνταξη  περιβαλλοντικής  μελέτης για την ανέγερση σχολικών μονάδων στο Ο.Σ. 425 

του Δήμου Νέας Ιωνίας 7.465 7.465 b

15.20.09.006

Μελέτη κυκλοφ.επιπτ.,κυκλοφ.σύνδ. με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, μετρ. φόρτου 

σταθμ. & σχεδ. ελεγχ. σταθ. στη ζώνη επιρροής του σταθμού αυτ. ΟΣ 150 13.200 13.200 b

15.20.09.010 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ν.Ιωνίας(συνεχ) 324.185 324.185 b

15.20.09.011

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  για την κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό 

τάδιο(συνεχ) 7.895 7.895 b

15.20.09.012

ύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης,στατικής μελέτης και μελέτης περιβάλλοντος χώρου στο 

Δημοτικό τάδιο(συνεχ) 15.815 15.815 b

15.20.09.013

Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων για την κατασκευή κερκίδων και περιβάλλοντος χώρου 

γηπέδου Ν.Ιωνίας(συνεχ) 3.960 3.960 b

15.20.09.014 Εδαφοτεχνική μελέτη στο Δημοτικό τάδιο 7.895 7.895 b

15.20.09.015 ύνταξη εδαφοτεχνικής μελέτης στο Ο.Σ.150 8.598 8.598 b

Επιστολή Σεχνικής ΤπηρεσίαςΙσοζύγιο ΓΛ 31/12/2016
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Λογαριασμός Περιγραφή

Τπόλοιπο 

1/1/2016

Περάτωση 

στη χρήση

Τπόλοιπο 

31/12/2016

Βεβαίωση 

περαίωσης εργασιών

υνεχιζόμενο 

έργο

15.20.09.016

Εδαφοτεχνική μελέτη παρά τις γραμμές ΗΑΠ Περισσού για την κατασκευή αποδέκτη 

ομβρίων 8.598 8.598 b

15.20.09.018

Μελέτη κυκλοφ.επιπτ.,κυκλοφ.σύνδ. με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, μετρ. φόρτου 

στάθμ & σχεδ. ελεγχ.στάθ.στη ζώνη επιρροής του σταθμού αυτ.ΟΣ 150(συνεχ) 11.070 11.070 b

15.20.09.019

Σροποποίηση των ηλεκτρομηχανικών μελετών και ανασύνταξη της στατικής μελέτης 

των κερκίδων του Δημοτ. ταδίου 9.000 9.000 b

15.20.09.020

Αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή πεζογέφυρας και λοιπών διαμορφώσ. στη 

γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλ 9.030 9.030 b

15.20.09.021 τατική μελέτη πεζογέφυρας 4.515 4.515 b

15.20.09.022 Εδαφοτεχνική μελέτη στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλ 9.030 9.030 b

15.20.09.024

Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του Δήμου 

Ν. Ιωνίας 15.475 15.475 b

15.20.09.025

ύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης περιοχής Λαζάρου & λοιπών συγκοινωνιακών 

παρεμβάσεων 18.500 18.500 b

15.20.09.026 Μελέτη ηλεκτροφωτισμού πεζογέφυρας Αλέκου Παναγούλ 5.477 5.477 b

15.20.09.027

Μελέτη ανάπτυξης γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού (ανοικτού κυκλώματος) για 

την κάλυψη αναγκών ψύξης και θέρμανσης δημοτ. κτιρίων του Δήμου Ν.Ιωνίας 18.258 18.258 b

15.20.09.034 Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης υποσταθμού υποβιβασμού τάσεως στο Ο.Σ. 490 0 9.002 b

15.20.10.010 Αποτύπωση ΟΣ 150 και ευρύτερης περιοχής 12.440 12.440 b

15.20.10.011 ύνταξη αρχιτεκτονικής προμελέτης του σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Σ. 150 7.869 7.869 b

15.20.10.013

ύνταξη ενεργειακής μελέτης αποτύπωσης των Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων 

του Δήμου Νέας Ιωνίας 12.440 12.440 b

15.20.10.014

ύνταξη ενεργειακής μελέτης υλοποίησης προκαταρκτικών δράσεων για την ένταξη του 

Δήμου Νέας Ιωνίας στο πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΨ" 12.440 12.440 b

15.20.10.023

χέδιο για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας μέσω μικρής κλίμακας έργων στην 

κεντρική περιοχή του Δήμου 14.326 14.326 b

15.20.10.024

Μελέτη για το σχεδιασμό διαδρομής ποδηλάτου κατά μήκος της Λ.Εθνικής Αντίστασης 

και λοιπών οδών 14.326 14.326 b

Επιστολή Σεχνικής ΤπηρεσίαςΙσοζύγιο ΓΛ 31/12/2016
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Λογαριασμός Περιγραφή

Τπόλοιπο 

1/1/2016

Περάτωση 

στη χρήση

Τπόλοιπο 

31/12/2016

Βεβαίωση 

περαίωσης εργασιών

υνεχιζόμενο 

έργο

15.20.10.025 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης σχολικών κτιρίων 9.934 9.934 b

15.20.10.028

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την πρόταση, εκτέλεση και αξιολόγηση έργων 

υπαγόμενων στο Πρόγραμμα "Πράσινα δωμάτια σε δημόσια κτίρια" 6.150 6.150 b

15.20.09.032

ύνταξη στατικής μελέτης διάνοιξης θύρας επίσκεψης στο εγκιβωτισμένο ρέμμα 

Ποδονίφτ 0 -5.043 0 b

15.20.10.034 Σοπογραφική αποτύπωση πέριξ της γέφυρας Αλ.Παναγούλη και γραμμών ΗΑΠ 5.535 5.535 b

15.20.10.037

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αντιστήριξη των πρανών και της 

διατηρητέας καμινάδας του υπόγειου σταθμού στην οδό Γυμνάσιου 23.862 23.862 b

15.20.10.038

Τπηρεσίες συμβούλου για την διαμόρφωση τοπίου και την ενοποίηση του επίγειου 

χώρου στο Ο.Σ. 150 με την πλατεία Αγ. Γεωργίου και το δίκτυο πεζοδρόμων 23.985 23.985 b

15.20.10.039

ύνταξη μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γής και λειτουργία 

πεζοδρόμων 7.372 7.372 b

15.20.10.041

Σοπογραφική αποτύπωση της περιοχής κόμβου Ελ. Βεν-Δεκελείας-Ιφιγενείας για τη 

σύνταξη πράξεων αναλογ.και τη μελέτη διαμ.ισοπ. κόμβου (ΜΟΔ) 12.470 12.470 b

15.20.10.042

ύνταξη κυκλοφοριακών μελετών (προμελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης χώρου  

μεταστέγασης Τπηρεσιών Καθαριότητας κόμβος Βλάχου και λοιπές συγκ. παρεμβάσεις) 0 7.036 b

15.20.10.044 Επικαιροποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων Δημοτικής Κατασκήνωσης 0 -7.000 0 b

15.20.10.045 ύνταξη γεωτεχνικής μελέτης 3ου Δημοτικού χολείου 0 7.257 b

15.20.10.048

Επικαιροποίηση Μελέτης πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Αλ. Παναγούλη με 

πρόβλεψη εγκατάστασης ανελκυστήρων 0 5.336 b

15.20.10.049

Ανάθεση εκπόνησης στατικής μελέτης τοίχου αντιστήριξης πρανούς στο Δημοτικό 

τάδιο 0 3.444 b

15.20.20.019 Κατεδάφιση επικίνδυνων λίθινων κλιμάκων της οδογέφυρας της οδού Αλ. Παναγούλ 0 15.245 b

6.586.658

Επιστολή Σεχνικής Τπηρεσίας

ύνολο

Ισοζύγιο ΓΛ 31/12/2016
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής:  

i. Έργα συνολικής αξίας € 6.586.658 αντιστοιχούν σε έργα τα οποία η Σεχνική Τπηρεσία 

επιβεβαιώνει ως συνεχιζόμενα. 

ii. Έργα συνολικής αξίας € 132.128 αντιστοιχούν σε έργα για τα οποία έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις 

περάτωσης εργασιών. 

Σο μεγαλύτερο ποσό των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση αφορά το έργο των απαλλοτριώσεων 

κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή «Ανθρακωρυχεία» το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η περιοχή των 

Ανθρακωρυχείων του Δήμου Νέας Ιωνίας εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με την αριθμό 1/2006 πράξη 

εφαρμογής η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθμό οικ.1059/33/18-01-2006 απόφαση του Νομάρχη 

Αθηνών. Με την ανωτέρω πράξη εφαρμογής καθορίστηκαν οι εισφορές σε χρήμα που πρέπει να 

καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εκφρασμένες σε τετραγωνικά μέτρα γης, οι μετατροπές εισφοράς 

γης σε χρήμα, που πρέπει να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες για τα ακίνητα όπου δεν ήταν πρόσφορο να 

συνεισφέρουν γη, τα εδαφικά τμήματα που προσκυρώνονται σε ιδιοκτησίες και για τα οποία οι 

ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να καταβάλουν την αξία της προσκυρωτέας γης στο Δήμο, οι αποζημιώσεις 

εδαφικών τμημάτων που θα καταβάλλει ο Δήμος Νέας Ιωνίας στους δικαιούχους εκφρασμένες σε 

τετραγωνικά μέτρα γης και οι επικείμενες κατασκευές που κατεδαφίζονται και αποζημιώνει ο Δήμος. 

ύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπου παρουσιάζονται τα σύνολα της προσκυρωτέας γης της 

μετατροπής γης σε χρήμα και των αποζημιώσεων ,η οφειλή μετατροπής γης σε χρήμα ανέρχεται σε 

4.684,69 τ.μ και αφορά 180 ιδιοκτήτες, η αποζημιούμενη γη είναι 9.049,46 τ.μ και αφορά 83 ιδιοκτήτες ενώ 

οι οφειλές σε τετραγωνικά μέτρα της προσκυρωτέας γης είναι 866,31 και αφορά 89 ιδιοκτήτες. 

Σο κόστος του έργου των απαλλοτριώσεων στην περιοχή «Ανθρακωρυχεία», την 31/12/2016 έχει 

διαμορφωθεί σε € 5.225.263 και αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

  

Περιγραφή Ποσό

ΠΡΟΒΛΕΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΕΔΑΥΙΚΨΝ ΕΚΣΑΕΨΝ 2.132.782

ΑΠΟΖΗ/ΕΙ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΕΚΣΕΛΕΣΕΙ ΒΑΕΙ ΔΙΚ.ΑΠΟΥΑΕΨΝ ΕΨ 31/12/2016 2.935.533

ΑΠΟΖΗΜΙΨΕΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΨΝ 72.314

ΚΑΣΕΔΑΥΙΕΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ&ΕΡΓΑΙΕ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΨΝ ΑΝΘΑΚΨΡΤΦΕΙΨΝ 41.971

ΔΙΚΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 42.663

ΚΟΣΟ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΨΕΨΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΝΘΡΑΚΨΡΤΦΕΙΨΝ ΕΨ 31/12/2016 5.225.263
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3.2 ΣΙΣΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΗ (Κονδύλι Γ.ΙΙΙ.1 του Ενεργητικού) 

Με βάση τα βιβλία του Δήμου, η μεταβολή των τίτλων πάγιας επένδυσης στη χρήση 2016, έχει ως 

εξής: 

 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

3.2.1 Δημοτική Επιχείρηση Έργων και Ανάπτυξης Νέας Ιωνίας (Δ.ΕΠ.Ε.Α.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Έργων και Ανάπτυξης Νέας Ιωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.Α) τέθηκε σε εκκαθάριση 

την 25/06/2007. Ο Δήμος υποτίμησε σε ολόκληρο τη συμμετοχή του στη δημοτική επιχείρηση, στην οποία 

κατείχε το 100% του Κεφαλαίου της, τη στιγμή που αποφασίστηκε η λύση της. 

 

3.2.2 Αττικό Αέριο Α.Ε. 

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας συμμετέχει με ποσοστό 10,92% στη διαδημοτική εταιρεία Αττικό Αέριο 

Α.Ε.. Η εταιρεία από τον Αύγουστο του 2014 έχει αποφασίσει τη λύση και εκκαθάρισή της (ΓΕΜΗ – 

αριθμός ανακοίνωσης 3002/20-02-2017).  

Οι μετοχές της Αττικό Αέριο Α.Ε  κατά την 31.12.2016 αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη  

μεταξύ της τιμής κτήσεως τους και της τρέχουσας τιμής τους .Ψς τρέχουσα τιμή θεωρείται η εσωτερική 

λογιστική αξία των μετοχών της, όπως  αυτή προκύπτει από τον νόμιμα συνταγμένο τελευταίο της 

ισολογισμό. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης, η «Αττικό Αέριο Α.Ε.» δεν είχε 

δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις της 31/8/2014. Διατηρούμε επιφύλαξη για την ανάγκη αύξησης 

του ποσού της ήδη υπάρχουσας υποτίμησης της συμμετοχής, η οποία ωστόσο εκτιμούμε πως δε θα 

επηρεάσει ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης και δε γίνεται σχετική αναφορά στην 

Έκθεση Ελέγχου.  

 

  

Επωνυμία
Αξία κτήσης 

31/12/2015

Αξία υποτίμησης 

έως 31/12/2016

Αξία 

31/12/2016

Δημοτική Επιχείρηση Έργων και Ανάπτυξης 

Νέας Ιωνίας (Δ.ΕΠ.Ε.Α.)
249.443 249.443 0

Αττικό Αέριο Α.Ε. 35.505 19.625 15.880

ύνολο 284.948 269.068 15.880
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3.3 ΑΠΟΘΕΜΑΣΑ (Κονδύλι Δ. Ι. του Ενεργητικού) 

το κονδύλι αυτό παρακολουθούνται οι αγορές και οι αναλώσεις υλικών (καύσιμα - λιπαντικά, είδη 

καθαριότητας, λοιπά αναλώσιμα, ανταλλακτικά παγίων κ.λπ.) του Δήμου. Διενεργήσαμε 

δειγματοληπτικό έλεγχο των αγορών της ελεγχόμενης χρήσης και δεν προέκυψαν εξαιρέσεις. 

Από το Ισοζύγιο Αποθήκης που λάβαμε, διαπιστώσαμε ότι αποθέματα αξίας € 65.368 παραμένουν 

ακίνητα για διάστημα μεγαλύτερο του έτους.  

τον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται συνοπτικά η κίνηση της αποθήκης για τη χρήση 2016 και 2015: 

 

 

 

Προτείνουμε την παρακολούθηση των αποθεμάτων με διενέργεια φυσικών απογραφών σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για την καλύτερη εποπτεία και διαχείριση των αποθεμάτων, των αγορών και για τη 

βελτιστοποίηση του κόστους αναλωσίμων. Προτείνουμε τα εξεταστούν οι κωδικοί των ακίνητων 

αποθεμάτων και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν απαξιωθεί ή είναι μη λειτουργικά, να προβεί ο Δήμος σε 

καταστροφή αυτών. 

 

Για το ακίνητο υπόλοιπο των αποθεμάτων γίνεται αναφορά στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με 

Επιφύλαξη της Έκθεσης Ελέγχου (βλέπε θέμα 1). 

 

3.4 ΑΠΑΙΣΗΕΙ (Κονδύλι Δ.ΙΙ. του Ενεργητικού) 

3.4.1 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (κονδύλι Δ.ΙΙ.1 του Ενεργητικού) και 

Επισφαλείς – Επίδικες Απαιτήσεις (κονδύλι Δ.ΙΙ.4 του Ενεργητικού) 

Σα ανωτέρω κονδύλια αναλύονται ως εξής: 

 

 

  

Λογαριασμός Περιγραφή
Τπόλοιπο 

Απογραφής
Αγορές Αναλώσεις

Τπόλοιπο 

Σέλους Φρήσης

201
6

25 ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 201.096 253.090 206.617 247.564

26 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΑΓΙΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ 22.755 28.053 7.570 43.237

223.851 281.143 214.187 290.801ΤΝΟΛΟ
201

6

201
5

25 ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 193.547 174.333 166.779 201.096

26 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΠΑΓΙΨΝ ΣΟΙΦΕΙΨΝ 29.591 16.930 23.766 22.755

223.138 191.263 190.545 223.851
201

5

ΤΝΟΛΟ

Τπόλοιπο 

31/12/2016

Τπόλοιπο 

31/12/2015

Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2.624.098 2.447.712

Πλέον: Επισφαλείς - Επίδικες απαιτήσεις 77.594 77.594

Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (2.395.506) (2.285.080)

306.185 240.225ύνολο 



KSi Greece   

Helping clients succeed  

 
 

 

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής 

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου χρήσης 2016 

ελίδα23 / 52 

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 

3.4.1.1 υμφωνία υπολοίπων πελατών Εμπορικής Διαχείρισης με τους αντίστοιχους λογαριασμούς 

της Γενικής Λογιστικής 

Κατά τη συμφωνία των απαιτήσεων όπως αυτές προκύπτουν από την εμπορική διαχείριση με τα 

αντίστοιχα υπόλοιπα της γενικής λογιστικής δεν προέκυψαν διαφορές.  

 

3.4.1.2 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

Για τα υπόλοιπα εκείνα των οφειλετών, τα οποία παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση ως προς 

την είσπραξή τους, σχηματίσθηκε από την Οικονομική Τπηρεσία του Δήμου συνολική πρόβλεψη 

επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 2.395.506 για την κάλυψη ζημίας από τη μη ρευστοποίηση μέρους των 

απαιτήσεων. 

 

Από την ανάλυση του υπολοίπου της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που λάβαμε επιβεβαιώσαμε 

την επάρκεια του ποσού της πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί έως 31/12/2016.  

 

Τπενθυμίζουμε ότι το πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ΠΔ 315/99 «Κλαδικό 

Λογιστικό χέδιο ΟΣΑ») απαιτεί όπως οι απαιτήσεις απεικονίζονται στο εκτιμώμενο εισπρακτέο ποσό. 

Περαιτέρω, αναφέρουμε ότι ο σχηματισμός πρόβλεψης για τη διαφορά μεταξύ του υπολοίπου των 

απαιτήσεων του Δήμου και του εκτιμώμενου εισπρακτέου ποσού δε συνιστά σε καμία περίπτωση 

παραίτηση του Δήμου από τις απαιτήσεις αυτές ούτε και διαγραφή των αντίστοιχων απαιτήσεων από 

τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του. υνιστά λογιστική εγγραφή απεικόνισης των 

εκτιμώμενων μη εισπραχθέντων ποσών και μόνο και αντίστοιχη προσαρμογή της καθαρής θέσης του 

Δήμου. 

 

ε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια που κάνει και να βρει τρόπους έτσι 

ώστε να διεκδικήσει με κάθε μέσο τις βεβαιωμένες απαιτήσεις του πριν την παρέλευση πενταετίας έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παραγραφής τους. 

 

Παρακάτω σας παραθέτουμε μία συνοπτική κατάσταση με τις επισφαλείς απαιτήσεις ανά κατηγορία, οι 

οποίες προέρχονται από χρηματικούς καταλόγους με υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2016: 
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3.4.1.3 Επιβεβαίωση υπολοίπων 

Προς επιβεβαίωση των απαιτήσεων του λογαριασμού «Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών-

φόρους-τέλη» και «Επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις» αποστείλαμε επιστολές επιβεβαίωσης υπολοίπων σε 

δείγμα χρεωστών (οφειλετών του Δήμου) ώστε να επιβεβαιώσουν τα υπόλοιπα με βάση τα βιβλία τους.  

 

τα πλαίσια του ελέγχου μας για τη χρήση 2016 αποστείλαμε επιστολές επιβεβαίωσης υπολοίπων σε 

δείγμα 14 χρεωστών (οφειλετών του Δήμου) ώστε να επιβεβαιώσουν υπόλοιπα ποσού € 149.217. 

 

Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου λάβαμε μόνο μία επιστολή επιβεβαίωσης, οι οποία καλύπτει ποσό 

ύψους € 3.983.  

 

Αναλυτικά, το δείγμα των χρεωστών που επελέγη μαζί με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιβεβαίωσης, 

έως και την ημερομηνία της Έκθεσης Ελέγχου, παρατίθεται παρακάτω: 

Ονοματεπώνυμο

Τπόλοιπο 

31/12/2016

Πρόβλεψη έως 

31/12/2016

(IPT) - Μη Ηλεκτροδοτούμενα 2.544 2.544

5% Τπερ Δήμου 2.890 2.890

Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (καθαριότητα) 111.224 110.972

2 % - 0.5% Τπερ Δήμου 77.787 67.186

ΑΦΡΕΨΣΗΣΨ ΚΑΣΑΒΛΗΘΕΝΣΑ - ΚΑΣΑΛΟΓΙΜΟΙ 19.597 19.597

Εισφορά σε γή 37.403 0

Εισφορά σέ χρήμα 77.509 0

ΠΡΟΚΤΡΨΗ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΕΚΣΑΕΨΝ 2.528 0

Πρόστιμα φορολ. διατάξεων 451.621 443.721

Σ.Α.Π 7.457 7.365

Σέλη χρήσ.πεζοδρ.πλατ.& κοινοχρήστων 23.220 22.320

Υόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 5.520 5.520

ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΦΡΗΗ ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 6.769 6.769

Εισφορά σε χρήμα (ΠΟΕ) 2.427 2.427

Κ.Ο.Κ. (ΚΛΗΕΙ) 1.021.297 922.286

ΚΑΣΑΛΟΓΙΜΟ ΑΘΛΗΣ. ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 22.073 22.073

Καταστήματα  5% (ΠΟΕ) 10.316 10.316

Μετατροπή γής σε χρήμα (ΠΟΕ) 3.780 3.780

ΜΙΘΨΜΑΣΑ ΑΚΙΝΗΣΨΝ 724.892 698.797

ΜΙΘΨΜΑΣΑ ΦΟΛΑΖΟΝΣΨΝ ΠΕΡΙΠΣΕΡΨΝ 41.299 0

Πρόστιμα από παραβάσεις από κανονιστικές αποφάσεις 3.448 3.448

Πρόστιμα πεζοδρομίων(ΠΟΕ) 1.324 1.324

Πρόστιμο 5% καταστ. (ΠΟΕ) 10.316 10.316

ΣΑΠ (ΠΟΕ) 298 298

Σέλη καθαριότητας ακαλύπτων χώρων (ΠΟΕ) 331 331

Σέλη καθαριότητας στεγασμένων χώρων (ΠΟΕ) 4.701 4.701

ΦΑΡΣΟΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΟΤ 28.190 25.841

Φρήση Πεζοδρομίου (ΠΟΕ) 683 683

2.701.445 2.395.506
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Οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών δεν 

μας παρείχαν επαρκή διασφάλιση. υνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα των κονδυλίων 

αυτών και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων χρήσεων και στα 

Ίδια Κεφάλαια του Δήμου. 

 

Για το ανωτέρω θέμα γίνεται αναφορά στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη της Έκθεσης 

Ελέγχου (βλέπε θέμα 2). 

 

3.4.2 Φρεώστες Διάφοροι (Κονδύλι Δ.ΙΙ.5 του Ενεργητικού) 

Σο κονδύλι αυτό αναλύεται περαιτέρω ως εξής: 

 

 

Σο κονδύλι «Φρεώστες διάφοροι» αφορά την προκαταβολή για φόρο εισοδήματος τρέχουσας χρήσης και 

απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες. 

 

 Επιβεβαιώσαμε το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος με την δήλωση της τρέχουσας 

χρήσης.  

Κωδικός Ονοματεπώνυμο

Τπόλοιπο 

31/12/2016 Τπόλοιπο Επιστολής

11923 ΚΑΡΑΚΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ 3.655 Δε λάβαμε απάντηση

13059 ΙΔΕΡΗ  ΣΡΤΥΨΝ 4.887 Δε λάβαμε απάντηση

15390 ΑΥΟΙ Γ ΜΑΡΟΤΛΗ Ο.Ε. 14.052 Δε λάβαμε απάντηση

15918 ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 20.632 Δε λάβαμε απάντηση

15919 ΣΑΜΙΡΗ  ΓΕΨΡΓΙΑ 3.104 Δε λάβαμε απάντηση

15924 ΣΑΜΙΡΗ  ΝΙΚΟΛΕΣΣΑ 3.104 Δε λάβαμε απάντηση

16632 ΣΙΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 3.617 Δε λάβαμε απάντηση

27904 ΚΟΤΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ 6.779 Δε λάβαμε απάντηση

34435 ΑΜΠΑΣΖΗ ΚΨΝΣ 7.649 Δε λάβαμε απάντηση

37047 ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ 3.983 3.983

38167 ΛΤΚΟ ΦΡΗΣΟ 3.006 Δε λάβαμε απάντηση

53446 ΑΥΟΙ ΑΘΑΝ. ΛΑΔΑ Ο.Ε. 50.381 Δε λάβαμε απάντηση

78946 ΜΑΡΓΑΡΨΝΗ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ 21.016 Δε λάβαμε απάντηση

79554 REVMAENA Μ.Ε.Π.Ε. 3.352 Δε λάβαμε απάντηση

149.217ύνολο

Λογαριασμός Περιγραφή
Τπόλοιπο 

31/12/2016

33.13 Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 63.503

33.95 Λοιποί χρεώστες 14.036

77.539ύνολο
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 Σο χρεωστικό υπόλοιπο σε λοιπούς χρεώστες αφορά κατά κύριο λόγο τις προκαταβολές του 

Δήμου στην «Αττική Διαδρομή Α.Ε.» προς πληρωμή διοδίων ύψους € 7.064. Σο υπόλοιπο μέρος 

των απαιτήσεων από λοιπούς χρεώστες παραμένει ακίνητο για περισσότερες των 2 χρήσεων. 

Προτείνεται στο Δήμο να εξετάσει την ανακτησιμότητα ή το συμψηφισμό των υπολοίπων αυτών, 

καθώς αφορούν απαιτήσεις από φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές και να προβεί στις 

προβλεπόμενες ενέργειες. 

 

3.5 ΣΑΜΕΙΟ – ΚΑΣΑΘΕΕΙ ΟΧΕΨ (Κονδύλι Δ.ΙV. του Ενεργητικού) 

Ο Δήμος διαχειρίζεται χρηματικά διαθέσιμα με μετρητά μέσω του ταμείου στο χρηματοκιβώτιο μόνο 

για τις εισπράξεις τελών και παγίων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι εισπράκτορες καταθέτουν τις 

ημερήσιες εισπράξεις τους σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου. Οι πληρωμές των προμηθευτών, των 

λογαριασμών και των δικαιούχων πραγματοποιούνται πάντοτε με εμβάσματα, εντολές πληρωμής, 

μεταφορές σε λογαριασμούς και επιταγές πληρωτέες ημέρας μέσω των τραπεζικών λογαριασμών όψεως.  

 

3.5.1 Επιβεβαίωση  υπολοίπων ταμείου και καταθέσεων όψεως 

Σο υπόλοιπο του κονδυλίου αυτού απεικονίζει το υπόλοιπο του ταμείου ύψους € 2.240 και των 

λογαριασμών όψεως του Δήμου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ύψους € 7.701.093. τα πλαίσια του 

ελέγχου μας επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο του ταμείου με το πρακτικό καταμέτρησης και τα υπόλοιπα των 

καταθέσεων με απευθείας επιστολές από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και με αναδρομή στα extrait της 

31ης Δεκεμβρίου 2016, ως κατωτέρω: 

 

 

 

Η Σράπεζα Πειραιώς στην επιστολή της δεν περιλαμβάνει το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού 

6838124325043, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του 

Δήμου μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Σο υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 31/12/2016 ποσού  

€ 195 το επιβεβαιώσαμε με το αντίγραφο κίνησης τραπέζης. 

Λογαριασμός Περιγραφή
Τπόλοιπο 

31/12/2016

Τπόλοιπο 

σε Extrait

Τπόλοιπο 

Επιστολής

38.03.02.004 ΕΛΛΑΔΟ 3012106180019019(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) 0 0 0

38.03.02.005 ΕΛΛΑΔΟ 22909608580052012( ΠΡΑΙΝΗ ΖΨΗ ΣΗΝ ΠΟΛΗ-ΠΕΡΙΟΤ) 0 0 0

38.03.02.006 ΕΛΛΑΔΟ 232010512104590011010(ΚΑΣ/ΤΗ 11ου ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟΤ) 0 0 0

38.03.02.007 ΕΛΛΑΔΟ 710105500000310 0 0 0

38.03.02.008 ΕΛΛΑΔΟ 3015106180010010 ΓΕΨΘΕΡΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗΛΕΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 490.438 490.438 490.438

38.03.11.001 Σράπεζα Πειραιώς λογ.6838122314397 3.839.093 3.839.093 3.839.093

38.03.11.002 Σράπεζα Πειραιώς λογ.6838122314419 2.675.853 2.675.853 2.675.853

38.03.11.003 Σράπεζα Πειραιώς λογ.6838123619493 686.302 686.302 686.302

38.03.11.004 Σράπεζα Πειραιώς λογ.6838124325043 195 195

38.03.11.005 Σράπεζα Πειραιώς λογ.6838-122342-641 9.212 9.212 9.212

7.701.093 7.701.093 7.700.898ύνολο
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3.6 ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ (Κονδύλι Ε. του Ενεργητικού) 

 

Σο κονδύλι αυτό περιλαμβάνει έξοδα του Δήμου τα οποία εξοφλήθησαν εντός της κλειόμενης χρήσης ενώ 

αφορούν τη χρήση 2017 καθώς και έσοδα τα οποία αφορούν τη χρήση 2016 και 

εισπράχθηκαν/βεβαιώθηκαν εντός της επόμενης χρήσης (2017). 

 

Αναλυτικότερα,  

 Σα έξοδα επομένων χρήσεων συνθέτονται από το κόστος μισθοδοσίας του πρώτου 

δεκαπενθημέρου της χρήσης 2017 το οποίο προκαταβάλλεται στους εργαζομένους το Δεκέμβριο 

του 2016. Ακόμα, στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται και άλλα προπληρωμένα έξοδα του Δήμου, 

όπως τα ασφάλιστρα των οχημάτων, τα τέλη κυκλοφορίας και κάποια μισθώματα. 

Παρατίθεται σχετική ανάλυση στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

 Σα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν κατά κύριο λόγο τις απαιτήσεις Δημοτών μέσω της ΔΕΗ 

και λοιπών παρόχων ύψους € 1.635.534. Παρατίθεται ανάλυση του κονδυλίου στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

 

  

Περιγραφή Τπόλοιπο 31/12/2016

Προκαταβολή μισθοδοσίας α' 15ημέρου 2017 143.319

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2017 14.236

Σέλη κυκλοφορίας οχημάτων 2017 8.118

Μισθώματα 2017 304

Έξοδα επομένων χρήσεων 165.977

Περιγραφή Τπόλοιπο 31/12/2016

Έσοδα εκκαθαρίσεων ΔΕΗ Νοε-Δεκ 2016 1.464.507

Έσοδα εκκαθαρίσεων λοιπών παρόχων διαστήματος Αυγ-Δεκ 2016 171.027

Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ/ΚΕΠΤ 2016 - βεβαιώθηκαν το 2017 30.339

Έσοδα από δημοτικούς φόρους - τέλη 2016 - βεβαιώθηκαν το 2017 11.591

Πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ" 4.289

Επιστροφή χρημάτων από κινητά 1.262

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.683.015
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4. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ  

 

4.1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ (Κονδύλι Α.Ι του Παθητικού) 

 

 

Σο κονδύλι «Κεφάλαιο» σχηματίσθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις από την 

πρώτη απογραφή της διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης, σύμφωνα με την παράγρ. 1.1.108 του 

Κλαδικού Λογιστικού χεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999). 

 

4.2 ΔΙΑΥΟΡΕ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ-ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ ΕΠΕΝΔ.-ΔΨΡΕΕ ΠΑΓΙΨΝ (Κονδύλι 

Α.ΙΙ.3. «Δωρεές παγίων» και Κονδύλι Α.ΙΙ.4. «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων») 

 

 

 

 Δωρεές Παγίων 

το κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται τα πάγια που απέκτησε ο Δήμος από δωρεές συνολικού ποσού     

€ 99.101.209. Αυτό το κονδύλι πιστώνεται (αυξάνεται) με τις ληφθείσες δωρεές που λαμβάνει ο Δήμος 

από δωρεάν παραχώρηση ακινήτων και λοιπών πάγιων στοιχείων και χρεώνεται (μειώνεται) με τον 

υπολογισμό των αναλογουσών αποσβέσεων δωρεών, οι οποίες υπολογίζονται από το μητρώο παγίων 

στο οποίο παρακολουθούνται μαζί με τα πάγια και οι δωρεές που λαμβάνει ο Δήμος από το κράτος ή 

από πολίτες - δημότες.  

 

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ο σωστός υπολογισμός της αναλογούσας στη χρήση δωρεάς με 

βάση τους αντίστοιχους συντελεστές απόσβεσης των παγίων στοιχείων και συνεπώς πέραν του 

λογισμού των αποσβέσεων για κάθε πάγιο (έξοδο που αντιπροσωπεύει τη λειτουργική φθορά ενός 

παγίου) επιτυγχάνεται και ο λογισμός των αποσβέσεων των δωρεών (έσοδο που αντιπροσωπεύει το 

ποσοστό της λειτουργικής φθοράς που έχει αποκτηθεί χωρίς αντάλλαγμα). 

  

Τπόλοιπο 

31/12/2016

Τπόλοιπο 

31/12/2015

Κεφάλαιο 27.789.080 27.789.080

Τπόλοιπο 

31/12/2016

Τπόλοιπο 

31/12/2015

Α.ΙΙ.3 Δωρεές παγίων 99.101.209 100.060.240

Α.ΙΙ.4 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 17.925.215 18.563.696

117.026.425 118.623.936ύνολα
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Παρατίθεται παρακάτω η κίνηση των δωρεών: 

 

 

Ο Δήμος παρακολουθεί την ακίνητη και κινητή περιουσία του σε Μητρώο Παγίων όπου υπάρχει 

σύνδεση των παγίων που αποκτήθηκαν δωρεάν με τα αντίστοιχα πάγια. Κατά τον έλεγχο της 

κλειόμενης χρήσης επιβεβαιώσαμε την ορθότητα του κονδυλίου και το ποσό των αποσβέσεων 

δωρεών της χρήσης. 

 

 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 

το κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται υπόλοιπο επιχορηγήσεων ποσού € 17.925.215. Αυτό το κονδύλι 

πιστώνεται (αυξάνεται) με τις ληφθείσες επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Δήμος για έργα και χρεώνεται 

(μειώνεται) με τον υπολογισμό των αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων επενδύσεων, οι οποίες 

υπολογίζονται από το μητρώο παγίων στο οποίο παρακολουθούνται μαζί με τα πάγια και οι 

επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Δήμος από το κράτος ή το ΕΠΑ.  

 

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ο σωστός υπολογισμός της αναλογούσας στη χρήση επιχορήγησης με 

βάση τους αντίστοιχους συντελεστές απόσβεσης των παγίων στοιχείων και συνεπώς πέραν του λογισμού 

των αποσβέσεων για κάθε πάγιο (έξοδο που αντιπροσωπεύει τη λειτουργική φθορά ενός παγίου) 

επιτυγχάνεται και ο λογισμός των αποσβέσεων των επιχορηγήσεων επενδύσεων (έσοδο που 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό της λειτουργικής φθοράς που έχει επιχορηγηθεί από το Δημόσιο ή ΕΠΑ). 

Παρατίθεται παρακάτω η κίνηση των επιχορηγήσεων επενδύσεων: 

 

 

Τπόλοιπο 1/1/2015 101.027.230

Πλέον: Ληφθείσες δωρεές χρήσης 0

Μείον: Αποσβέσεις χρήσης (966.990)

Τπόλοιπο 31/12/2015 100.060.240

Πλέον: Ληφθείσες δωρεές χρήσης 0

Μείον: Αποσβέσεις χρήσης (959.031)

ύνολο Δωρεών 31/12/2016 99.101.209

Τπόλοιπο 1/1/2015 19.336.327

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις χρήσης 671.802

Μείον: Αποσβέσεις χρήσης (1.444.432)

Τπόλοιπο 31/12/2015 18.563.696

Πλέον: Ληφθείσες επιχορηγήσεις χρήσης 828.698

Μείον: Αποσβέσεις χρήσης (1.467.179)

ύνολο Επιχορηγήσεων 31/12/2016 17.925.215
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Ο Δήμος παρακολουθεί την ακίνητη και κινητή περιουσία του σε Μητρώο Παγίων και σε εξωλογιστικό 

φύλλο υπάρχει σύνδεση των επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων με τα αντίστοιχα πάγια. Κατά τον 

έλεγχο της κλειόμενης χρήσης επιβεβαιώσαμε την ορθότητα του κονδυλίου και το ποσό των αποσβέσεων 

επιχορηγήσεων της χρήσης. 

 

4.3 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΙ ΝΕΟΝ (Κονδύλι Α.ΙV  του Παθητικού) 

Σο κονδύλι αφορά το σωρευμένο υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον του Δήμου συνολικού ποσού την 

31η Δεκεμβρίου 2016 € 1.033.248 το οποίο προέρχεται κατά € 4.948.252 (έλλειμμα) από τις προηγούμενες 

χρήσεις και κατά € 5.981.500 από τη χρήση 2015 (πλεόνασμα) μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 

ποσού € 74.450 και λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων ποσού € 13.945. 

 

5. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ  

5.1 ΠΡΟΒΛΕΧΕΙ (Κονδύλι Β. του Παθητικού) 

5.1.1 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (κονδύλι Β.1 του 

Παθητικού)  

 

 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται σε ποσό      

€ 748.861. τη χρήση 2016 διενεργήθηκε νέα πρόβλεψη ύψους € 74.042 και χρησιμοποιήθηκε πρόβλεψη 

για υπαλλήλους που συνταξιοδοτήθηκαν συνολικού ποσού 34.338. 

 

Οι υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου για 

τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται αποζημίωσης λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της σύμβασής τους η 

οποία υπολογίζεται με βάση το ν.3587/07 άρθρο 204 το οποίο προβλέπει ότι ο εργαζόμενος δικαιούται 

κάποιους μήνες αποζημίωσης με βάση τα έτη προϋπηρεσίας του (επίσης, η αποζημίωση για κάθε 

υπάλληλο δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των € 15.000).  

 

  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 1/1/2016 709.156

Φρησιμοποιημένη πρόβλεψη λόγω συνταξιοδότησης στην 

περίοδο 1/1 - 31/12/2016
(34.338)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 1/1-31/12/2016 74.042

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 31/12/2016 748.861
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5.1.2 Λοιπές Προβλέψεις (κονδύλι Β.2 του Παθητικού) 

 

 

5.1.2.1 Προβλέψεις επίδικων αξιώσεων τρίτων κατά του Δήμου 

 

 

τα πλαίσια του ελέγχου μας ζητήσαμε από τους Νομικούς υμβούλους του Δήμου αναλυτική 

κατάσταση με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Δήμου. ύμφωνα με τις διατάξεις του Κλαδικού 

Λογιστικού χεδίου των ΟΣΑ, όταν μια επίδικη υπόθεση πιθανολογείται ότι θα εκδικαστεί εις βάρος του 

Δήμου, δηλαδή πιθανολογείται ότι ο Δήμος θα κληθεί να καταβάλλει κάποιο ποσό αποζημίωσης,  θα 

πρέπει να διενεργείται αντίστοιχη πρόβλεψη στα βιβλία του. 

 

Με βάση την απάντηση της Νομικού ύμβουλου του Δήμου, υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές κατά του 

Δήμου για τις οποίες οι ενάγοντες αιτούνται συνολικά € 268.204. Ο Δήμος έχει σχηματίσει στα βιβλία του 

και έχει απεικονίσει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ισόποση πρόβλεψη σε σχέση με τις αγωγές 

αυτές.  

 

  

Τπόλοιπο 

31/12/2016

Τπόλοιπο 

31/12/2015

Προβλέψεις επίδικων δικαστικών αξιώσεων τρίτων κατά του Δήμου 268.204 4.459.157

Προβλέψεις αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων - απαλλοτριώσεις 2.189.362 2.290.514

ύνολα 2.457.566 6.749.671

Προβλέψεις επίδικων δικαστικών αξιώσεων 1/1/2016 4.459.157

Προβλέψεις - δικαστικές αξιώσεις εργαζομένων σχετικά με τη χορήγηση 

της παροχής του αρ. 14 του Ν. 3016/2002

Απορριφθείσες δικαστικές υποθέσεις (2.711.070)

Δικαστικές υποθέσεις οι οποίες αναμένεται να απορριφθούν βάσει 

γνωμοδοτήσεως του Νομικού υμβούλου
(1.461.366)

Δικαστικές υποθέσεις που εκτελέστηκαν στο διάστημα 1/1-31/12/2016

Φρησιμοποιημένες προβλέψεις εκτελεσθείσων αποφάσεων (6.314)

Αχρησιμοποίητες προβλέψεις εκτελεσθείσων αποφάσεων (3.183)

Προβλέψεις 1/1-31/12/2016 - βάσει γνωμοδότησης Νομικού υμβούλου

Πρόσθετες προβλέψεις 22.597

Μείωση προβλέψεων (31.617)

Προβλέψεις επίδικων δικαστικών αξιώσεων 31/12/2016 268.204
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5.1.2.2 Προβλέψεις αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων – απαλλοτριώσεις 

Σο κονδύλι αφορά προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί για αποζημιώσεις εδαφικών εκτάσεων και 

επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης  στην περιοχή των Ανθρακωρυχείων, οι οποίες υπολογίζονται πως θα 

καταβληθούν από τον Δήμο. την κλειόμενη χρήση το συνολικό ποσό της πρόβλεψης ανήλθε σε                

€ 2.189.362, η οποία διαμορφώθηκε όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Ο προσδιορισμός των θετικών και αρνητικών μεταβολών της πρόβλεψης αποζημίωσης, λόγω 

διακύμανσης των εκτιμώμενων τιμών ανά τ.μ. των οικοπέδων τα οποία εκκρεμεί να απαλλοτριωθούν, 

διενεργήθηκε βάσει της επιστολής, με αριθμό πρωτ. 17067 της 14/6/2017, της Σεχνικής  Τπηρεσίας προς 

την Οικονομική Τπηρεσία του Δήμου.  

 

5.2 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ (Κονδύλι Γ.I του Παθητικού) 

5.2.1 ΔΑΝΕΙΑ ΣΡΑΠΕΖΨΝ (Κονδύλι Γ.Ι.2 του Παθητικού) και μέρος του κονδυλίου Γ.ΙΙ.7 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΠΛΗΡΨΣΕΕ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΡΗΗ 

Σο κονδύλι αφορά το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων (πέραν του έτους) δανείων προς το Σαμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων και το πιστωτικό ίδρυμα εξωτερικού με την επωνυμία KA Finanz AG 

συνολικού ποσού € 3.158.302 εκ του οποίου € 2.255.829 αφορά μακροπρόθεσμη υποχρέωση και € 902.473 

βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, δηλαδή πληρωτέα μέσα στην επόμενη χρήση 2017. 

 

τα πλαίσια του ελέγχου μας επιβεβαιώσαμε το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων με απευθείας 

επιστολές από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και με αναδρομή στα extrait της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ως 

κατωτέρω: 

 

  

Προβλέψεις αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων 1/1/2016 2.290.514

Αύξηση πρόβλεψης λόγω μεγαλύτερης εκτιμώμενης τιμής 72.754

Μείωση πρόβλεψης λόγω μικρότερης εκτιμώμενης τιμής (43.751)

Μείωση πρόβλεψης λόγω τελικής αποζημίωσης από δικαστικές αποφάσεις (130.155)

Προβλέψεις αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων 31/12/2016 2.189.362

Λογαριασμός Περιγραφή
Τπόλοιπο βιβλίων 

σε λογ. 45.14

Τπόλοιπο βιβλίων 

σε λογ. 53.17

ύνολο σε 

βιβλία

Τπόλοιπο 

επιστολής

45.14.00.000 Δάνεια του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 36.671 34.627 71.298 71.298

45.14.01.000
Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν.2503/97) - KA FINANZ AG
2.219.159 867.845 3.087.004 3.087.004

2.255.829 902.472 3.158.302 3.158.302ΤΝΟΛΟ
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5.2.2 ΛΟΙΠΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ (Κονδύλι Γ.Ι.4 του Παθητικού) και μέρος του 

κονδυλίου Γ.ΙΙ.7 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΠΛΗΡΨΣΕΕ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΦΡΗΗ 

Σο κονδύλι αυτό αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς την ΕΤΔΑΠ. Κατά την 1/1/2016 

το ποσό της συνολικής οφειλής του Δήμου ανερχόταν σε ποσό € 120.691 εκ των οποίων ποσό € 102.077 

αφορούσε σε κεφάλαιο και ποσό € 18.614 σε προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν λόγω εκπρόθεσμης 

καταβολής. 

 

Ο Δήμος την 27/1/2016 προχώρησε σε ρύθμιση της ανωτέρω οφειλής σε 25 ισόποσες δόσεις ύψους             

€ 4.083. Σο ποσό αυτό αφορά σε τμηματική εξόφληση μόνο του κεφαλαίου καθώς, με την από 27/1/2016 

σύμβαση που υπογράφηκε από το Δήμο και την ΕΤΔΑΠ, συμφωνήθηκε να πληρωθεί η οφειλή χωρίς τους 

αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις. 

 

Μέχρι την 31/12/2016, ο Δήμος εξόφλησε προς την ΕΤΔΑΠ 12 μηνιαίες δόσεις συνολικού ποσού € 48.997. 

Ανάλυση του υπολοίπου της υποχρέωσης του Δήμου προς την ΕΤΔΑΠ, η οποία ανέρχεται συνολικά την 

31/12/2016 σε € 53.080, παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

 

  

Επιμερισμός οφειλής προς ΕΤΔΑΠ Ποσό Τπολογισμός Παρατηρήσεις

Πληρωτέο εντός της χρήσης 2016 48.997 = € 4083*12 δόσεις Εξυπηρετήθηκε

Πληρωτέο εντός της χρήσης 2017 48.997 = € 4083*12 δόσεις Γ.ΙΙ.7.Μακροπρ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμενη χρήση 

Πληρωτέο εντός της χρήσης 2018 4.083 = € 4083*1 δόση Γ.Ι.4.Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις 

ύνολο οφειλής προς ΕΤΔΑΠ 102.077
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5.3 ΒΡΑΦΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ (Κονδύλι Γ.ΙΙ του Παθητικού) 

5.3.1 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.1. του Παθητικού) 

5.3.1.1 υμφωνία υπολοίπων προμηθευτών Εμπορικής Διαχείρισης με τους αντίστοιχους 

λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής 

Κατά τη συμφωνία των υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από την εμπορική διαχείριση με 

τα αντίστοιχα υπόλοιπα της γενικής λογιστικής δεν προέκυψαν διαφορές.  

 

5.3.1.2 Επιβεβαίωση υπολοίπων προμηθευτών  

Προς επιβεβαίωση των υποχρεώσεων του λογαριασμού «Προμηθευτές» ύψους € 822.587, 

αποστείλαμε επιστολές επιβεβαίωσης υπολοίπων σε 16 προμηθευτές με πιστωτικά υπόλοιπα ώστε να 

επιβεβαιώσουμε πιστωτικά υπόλοιπα ποσού € 386.146. Μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου μας λάβαμε 

μόνο 7 επιστολές επιβεβαίωσης. 

 

Αναλυτικά, το δείγμα των προμηθευτών που επελέγη μαζί με το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

επιβεβαίωσης, παρατίθεται παρακάτω: 

 

Για τα υπόλοιπα των προμηθευτών που επελέγησαν και δεν επιβεβαιώθηκαν με απευθείας επιστολές 

εφαρμόσαμε εναλλακτικές διαδικασίες επιβεβαίωσης των υπολοίπων που εξοφλήθηκαν μεταγενέστερα, 

εντός της χρήσης 2017. 

 

Προτείνουμε: τη διενέργεια συμφωνιών υπολοίπων σε ετήσια βάση με τους σημαντικότερους ενεργούς 

προμηθευτές του Δήμου. 

  

Κωδικός Ονοματεπώνυμο

Τπόλοιπο 

31/12/2016

Τπόλοιπο 

Επιστολής

62206 ΕΚΟ ΚΑΛΤΧΨ 42.381 Δε λάβαμε απάντηση

56817 ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 8.789 Δε λάβαμε απάντηση

15692 ΜΑΝΟ ΓΕΨΡΓΙΟ & ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ Ο.Ε. 32.340 Δε λάβαμε απάντηση

36817 ΠΟΝΣΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ Ε.Ε. 98.214 Δε λάβαμε απάντηση

56693 HIPAC A.E.B.E. 19.934 Δε λάβαμε απάντηση

10047 ΑΥΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΥΟΣΕΦΝΙΚΗ Α.Ε. 27.689 27.689

22520 Ο.Τ.  Α.Ε. 18.486 19.409

82236 ΦΤΣΗΡΙΑ ΣΙΝΣΖΑ - URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΨΠΗ I.K.E. 38.725 38.725

14635 ΠΑΝΟΤΑΚΗ Θ. Α.Ε. 6.997 6.997

9978 A.C. & E. HELLAS Α.Ε.(ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΤΣΕΡ & ΕΝΣΖΙΝΙΕΡ ΕΛΛΑ) 13.764 Δε λάβαμε απάντηση

37757 ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΚΟΤΡΙΑ 11.947 11.947

81829 ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ''ΜΑΝΔΡΕΚΑ Α.Ε.'' 11.654 Δε λάβαμε απάντηση

81873 ΓΑΛΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ (THE CLOWNS - BALLOONS WORLD ΟΡΓΑΝΨΗ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ) 14.500 14.500

63261 ΝΙΚΟΛΑΩΔΗ ΔΗΜ. & ΙΑ Ο.Ε. 11.358 11.358

12591 ΝΟΗΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Α.Ε. 15.362 Δε λάβαμε απάντηση

82525 ΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝ. & ΔΗΜ. Ο.Ε. 14.006 Δε λάβαμε απάντηση

386.146ύνολο
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5.3.1.3 Ακίνητα πιστωτικά υπόλοιπα Προμηθευτών 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν πιστωτικά υπόλοιπα Προμηθευτών συνολικού ποσού € 52.284 τα 

οποία παρέμειναν ακίνητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. 

Σα ακίνητα υπόλοιπα προμηθευτών ανέρχονται ως εξής: 

 

 

Προτείνουμε τη διερεύνηση της δυνατότητας διαγραφής των ακινήτων υπολοίπων προμηθευτών μετά 

την παρέλευση της περιόδου παραγραφής και εφόσον ο προμηθευτής δεν έχει εγείρει αξιώσεις κατά του 

Δήμου με βάση την κείμενη Νομοθεσία. Η δυνατότητα της παραγραφής των υποχρεώσεων θα πρέπει να 

εξεταστεί σε συνεργασία με τους Νομικούς υμβούλους του Δήμου εξετάζοντας τις διατάξεις των: 

 άρθρου 90 του Ν. 2362/95 περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου (παρέλευση περιόδου 

πενταετίας εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύχρονος χρόνος 

παραγραφής)  

 άρθρου 91 του ίδιου Νόμου (έναρξη παραγραφής αρχίζει από το τέλος τους οικονομικού έτους μέσα 

στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση κατά ΟΣΑ και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής)  

 άρθρου 92 του ιδίου Νόμου (διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου)  

 

τα πλαίσια αυτά η Διοίκηση του Δήμου θα πρέπει να: 

 α) λάβει σχετική νομική συμβουλή για την εφαρμογή των ανωτέρω ή άλλων διατάξεων σχετικών με 

την παραγραφή αξιώσεων κατά ΟΣΑ, 

Κωδικός Ονοματεπώνυμο

Τπόλοιπο 

31/12/2016

61784 IBRANJ SABRI 90

23762 MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε 2.904

31602 ΑΓΝΟ Α.Ε. 33.061

75564 ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ & ΙΑ Ε.Ε. 525

49196 ΑΛΦΑΣΙΜΠ ΜΨΦΑΜΕΝΣ(D.I.B) 2.125

41470 ΔΑΓΚΛΗ Ε. ΚΨΝ/ΝΟ 6.426

74977 ΚΑΣΙΜΙΦΑ Μ. - ΠΑΝΟ Ι. Ο.Ε. 103

23946 ΚΡΙΚΟ Μ. ΕΠΕ 264

49335 ΛΙΑΚΟ ΔΗΜ. ΘΕΟΥΑΝΗ 5.831

57602 ΜΑΝΕΗ ΕΙΡΗΝΗ 86

57599 ΜΠΑΙΡΑΚΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 210

63316 ΜΠΑΛΑΦΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΨΠΗ Ε.Π.Ε. 515

76624 ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 40

78274 ΠΛΑΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛ 40

49334 ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ -ΑΡΦΕΙΟΥΤΛΑΚΕΙΨΝ ΑΘΗΝΨΝ 25

76582 ΣΑΒΟΤΛΑ-ΚΑΒΟΤΛΑ ΨΣΗΡΙΟ 40

52.284ύνολο
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 προχωρήσει σε ενδελεχή καταγραφή των σχετικών περιπτώσεων, των περιπτώσεων στις οποίες οι 

προμηθευτές έχουν ασκήσει ένδικα μέσα και των περιπτώσεων που οι σχετικές δαπάνες δεν έχουν 

θεωρηθεί από το Ελεγκτικό υνέδριο. 

 το Δημοτικό υμβούλιο να αποφασίσει επί των συγκεκριμένων περιπτώσεων. 

 

5.3.2 ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΠΟ ΥΟΡΟΤ ΣΕΛΗ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.5. του Παθητικού) 

Σο κονδύλι αυτό αφορά: 

 

Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις από φόρους τέλη έχει συμφωνηθεί με την αντίστοιχη δήλωση φόρου 

εισοδήματος το υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08 « Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος ποσού 

€ 69.957. 

 

Για το γεγονός ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 

για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων, γίνεται αναφορά στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με 

Επιφύλαξη της Έκθεσης Ελέγχου (βλέπε θέμα 4). 

 

5.3.3 ΠΙΣΨΣΕ ΔΙΑΥΟΡΟΙ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.8. του Παθητικού) 

Σο κονδύλι αυτό αφορά:  

  

 

Ο λογαριασμός «Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες» αφορά υποχρεώσεις μισθοδοσίας € 119.054 για 

αποδοχές νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας καθώς και δουλευμένες αποδοχές, των υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου, για το μήνα Δεκέμβριο 2016. 

  

Λογαριασμός Περιγραφή Τπόλοιπο

54.03 Υόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 14.183

54.04 Υόροι - τέλη αμοιβών τρίτων 2.433

54.08 Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 69.957

54.09 Λοιποί φόροι - τέλη 26.758

113.332ΤΝΟΛΑ

Λογαριασμός Περιγραφή Τπόλοιπο

53.00 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 119.054

53.09 Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων 32.323

53.20 Τποχρεώσεις από εισπράξεις για λ/σμό Δημοσίου και Σρίτων 4.322

53.90 Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών 921

53.98 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ 22.083

178.704ΤΝΟΛΑ
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5.3.4 ΑΥΑΛΙΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ (Κονδύλι Γ.ΙΙ.6. του Παθητικού) 

Σο κονδύλι αυτό αφορά:  

  

 

5.4 ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ (Κονδύλι Δ του Παθητικού) 

 

 

Σο κονδύλι αυτό περιλαμβάνει έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα ύψους € 709.642  τα οποία κατά κύριο λόγο 

αφορούν δαπάνες  για ΔΕΗ και λοιπούς παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2016, δαπάνες μισθωμάτων κτιρίων όπου στεγάζονται σχολεία του Δήμου και η Πολεοδομία 

καθώς και διάφορα άλλα λειτουργικά έξοδα . 

 

Από τον έλεγχό μας δεν προέκυψαν θέματα αναφορικά με το κονδύλι αυτό. 

  

Λογαριασμός Περιγραφή Τπόλοιπο

55.00 Υορείς Kυρίας Ασφάλισης 90.267

55.01 Υορείς Επικουρικής Ασφάλισης 1.439

55.03 Υορείς Πρόνοιας 622

55.99 Κρατήσεις και εισφορές καθυστερούμενες προηγουμένων χρήσεων 505

92.833ΤΝΟΛΑ

Περιγραφή Τπόλοιπο

Έξοδα μισθοδοσίας 4.844

Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος - ΔΕΗ & λοιποί πάροχοι 488.726

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 2.078

Μισθώματα 195.411

Έξοδα τηλεφωνίας 5.261

Έξοδα ύδρευσης 9.615

Λοιποί φόροι 2.163

Σόκοι δανείου σε τράπεζα του εξωτερικού 1.544

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 709.642

Περιγραφή Τπόλοιπο

Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.769

Έσοδα επομένων χρήσεων 1.769
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6. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΦΡΗΕΨ 

6.1 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΟΔΑ (Κονδύλι 1,2, 3 και Λοιπά Έσοδα των αποτελεσμάτων χρήσεως) 

 

  

6.1.1 Έσοδα από φόρους, εισφορές, πρόστιμα και προσαυξήσεις 

Ο λογαριασμός 72 αποτελεί το κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης 2. «Έσοδα από φόρους-εισφορές-

πρόστιμα-προσαυξήσεις». Περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έσοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα 

του Δήμου, δηλαδή από τις υπηρεσίες που παρέχει στους Δημότες (φόρους, τέλη, εισφορές και πρόστιμα). 

Σέτοια έσοδα είναι, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., τα έσοδα για 

παραβάσεις ΚΟΚ, παράβολα για έκδοση άδειας λειτουργίας, κλήσεις για πάρκινγκ κλπ.  

ε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα έσοδα αυτά παρέμειναν στα ίδια επίπεδα (μείωση κατά € 13.299 

ή 1%).  

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το από αριθμό πρωτοκόλλου 41227/12-12-2017 έγγραφο της 

Τπηρεσίας Δημοτικών Προσόδων προς την Οικονομική Τπηρεσία του Δήμου, εντοπίστηκαν τα 

παρακάτω έσοδα τα οποία αφορούν περιόδους έως την 31/12/2016 και τα οποία δεν έχουν βεβαιωθεί 

μέχρι το πέρας της ελεγχόμενης χρήσης. Σα έσοδα αυτά δεν απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσης και δεν έχουν γνωστοποιηθεί στους παραλήπτες.  

 

Έσοδα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. 215.000 

Σέλη Ακίνητης Περιουσίας 30.706 

Δημοτικά Σέλη 71.311 

Ανθρακωρυχεία 46.293 

ύνολο μη βεβαιωθέντων εσόδων έως 31/12/2016 363.310 

 

Η εκκρεμότητα βεβαίωσης των εσόδων αυτών έχει ως αποτέλεσμα τα έσοδα της παρούσας χρήσης να 

εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό των € 363.310, οι απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια της χρήσης να 

απεικονίζονται ισόποσα μειωμένα. 

 

Λογαριασμός Περιγραφή 1/1-31/12/2016

72 Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις 1.366.962

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα - μισθώματα - παροχή υπηρεσιών 8.974.176

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες 9.882.032

75 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές 56.169

20.279.339ύνολο
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Για το παραπάνω θέμα γίνεται αναφορά στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη της Έκθεσης 

Ελέγχου (βλέπε θέμα 3). 

 

6.1.2 Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών 

Ο λογαριασμός 73 αποτελεί το κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης 1. «Έσοδα από πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών».  

 

Ο λογαριασμός 73 «Έσοδα από τέλη και δικαιώματα – μισθώματα – παροχή υπηρεσιών» περιλαμβάνει τα 

έσοδα που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποκτά ο Δήμος από τακτικά έσοδα, τέλη καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., λοιπά τέλη και δικαιώματα και δασικά 

προϊόντα. Ακόμα, περιλαμβάνονται τα έσοδα από ενοίκια κτιρίων κυριότητας του Δήμου. το κονδύλι 

αυτό καταχωρούνται οι επιχορηγήσεις που λαμβάνει ο Δήμος από το Τπουργείο Εσωτερικών και 

αναλογούν σε τέλη διαφήμισης και τέλη ακίνητης περιουσίας. ε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα 

έσοδα αυτά παρέμειναν σταθερά (μείωση κατά € 38.269 ή 0%).  

 

Για το ποσό που αφορά επιχορηγήσεις από το Τπουργείο Εσωτερικών, λάβαμε επιστολή από το οικείο 

Τπουργείο με την οποία επιβεβαιώσαμε την ορθότητα του εσόδου που αντιστοιχεί στην κλειόμενη χρήση. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατάσταση εκκαθάρισης τελών καθαριότητας – Υωτισμού – Δ. Υόρου 

και Σ.Α.Π. που αποστέλλει η ΔΕΗ, γνωστοποιούνται ανείσπρακτα υπόλοιπα ύψους € 3.704.359 έως και 

την 31.12.2016, τα οποία αφορούν μη λογιστικοποιηθέντα έσοδα προηγουμένων χρήσεων εξαιτίας του 

γεγονότος ότι καταχωρούνται κατά πάγια τακτική σε ταμιακή βάση ενώ θα έπρεπε να καταχωρούνται σε 

δεδουλευμένη βάση. Σα ανωτέρω έσοδα εισπράττονται και παρακολουθούνται από τη ΔΕΗ και στη 

συνέχεια αποδίδονται στο Δήμο.  

 

Για το παραπάνω θέμα γίνεται αναφορά στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη της Έκθεσης 

Ελέγχου (βλέπε θέμα 4). 

 

6.1.3 Σακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό 

Ο λογαριασμός 74.00 αποτελεί το κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης 3. «Σακτικές επιχορηγήσεις από 

κρατικό προϋπολογισμό». Περιλαμβάνει τα έσοδα από επιχορηγήσεις που προέρχονται από Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους ή από τον προϋπολογισμό άλλων 

φορέων. Οι επιχορηγήσεις αυτές χορηγούνται στον Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή για 

την κάλυψη εξόδων κοινωνικής πρόνοιας, εκπαιδεύσεως και άλλων συναφών σκοπών (Οι επιχορηγήσεις 

παγίων επενδύσεων καταχωρούνται στο κονδύλι του Παθητικού Α.ΙΙ.4 (βλέπε παράγραφο 4.2 
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«Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ανωτέρω). ε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα έσοδα αυτά αυξήθηκαν 

κατά € 627.094 ή 7%. 

 

Για το ποσό που αφορά επιχορηγήσεις από το Τπουργείο Εσωτερικών, λάβαμε επιστολή από το οικείο 

Τπουργείο με την οποία επιβεβαιώσαμε την ορθότητα του εσόδου που αντιστοιχεί στην κλειόμενη χρήση. 

 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα αναφορικά με το κονδύλι αυτό 

 

6.1.4 Άλλα έσοδα 

Μέρος του λογαριασμού 74 (έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών) και ο 

λογαριασμός 75 αποτελούν το κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης «Άλλα έσοδα». Περιλαμβάνει τα 

έσοδα του Δήμου από επιχορηγήσεις που προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του τακτικού 

προϋπολογισμού του Κράτους ή από τον προϋπολογισμό άλλων φορέων για την κάλυψη των έκτακτων 

λειτουργικών αναγκών και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και από παρεπόμενες ασχολίες, δηλαδή 

από δραστηριότητες διαφορετικές από το κύριο αντικείμενο του Δήμου.  

ε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα έσοδα αυτά μειώθηκαν κατά € 31.453 ή 7%. 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα αναφορικά με το κονδύλι αυτό 

 

6.1.5 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 

Ο λογαριασμός 76 αποτελεί το κονδύλι των αποτελεσμάτων χρήσης 4. «Πιστωτικοί τόκοι & συναφή 

έσοδα» και περιλαμβάνει τα έσοδα από πιστωτικούς τόκους κεφαλαίων. ε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση, τα έσοδα αυτά μειώθηκαν κατά € 101.836 ή 52%. Ο Δήμος είχε καταθέσεις προθεσμίας στην 

Σράπεζα Πειραιώς, οι οποίες απέφεραν υψηλούς τόκους έσοδα, έως τον επτέμβριο του 2015.  

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα αναφορικά με το κονδύλι αυτό. 

 

υνοψίζοντας: 

Διενεργήσαμε δειγματοληπτικό έλεγχο επί των ανωτέρω λογαριασμών των οργανικών εσόδων προς 

επιβεβαίωση της πραγματοποίησης του εσόδου βάσει των σχετικών δικαιολογητικών (γραμμάτια 

είσπραξης, αποφάσεις επιχορηγήσεων, βεβαιωτικούς καταλόγους), της καταχώρησής του στη σωστή 

χρήση, και της ορθής λογιστικοποίησής του.  

 

Από τον έλεγχό μας δεν προέκυψαν θέματα. 
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6.2 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Κονδύλι «κόστος αγαθών και υπηρεσιών», «έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας», «έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων», «κόστος υποαπασχόλησης – αδράνειας» & 

«χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» των αποτελεσμάτων χρήσεως) 

  

 

Σα ανωτέρω οργανικά έξοδα απεικονίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ως κατωτέρω: 

 

Όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 6.2 ανωτέρω, το συνολικό κόστος (κόστος αγαθών – υπηρεσιών + 

έξοδα διοικητικής λειτουργίας + έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων + κόστος υποαπασχόλησης – 

αδράνειας + χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα) ανήλθε σε € 21.367.866 έναντι € 21.052.422 της 

προηγούμενης χρήσης. Ψστόσο, το μικτό αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης (€ - 1.039.288) βελτιώθηκε σε 

σύγκριση με την προηγούμενη (€ - 1.251.575) κατά ποσό € 212.287 ή 17%.  

Ο Δήμος εφαρμόζει την αναλυτική λογιστική για τον επιμερισμό των εξόδων στα ανωτέρω κέντρα 

κόστους.  

Περαιτέρω, οι λογαριασμού αυτοί περιλαμβάνουν τα εξής: 

Λογαριασμός Περιγραφή 1/1-31/12/2016

25 Αναλώσιμα υλικά 206.622

26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 7.570

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9.021.240

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 519.361

62 Παροχές τρίτων 2.674.264

63 Υόροι - Σέλη 16.443

64 Διάφορα έξοδα 2.174.872

65 Σόκοι και συναφή έξοδα 49.239

66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 3.366.638

67 χορηγήσεις-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 3.257.575

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 74.042

21.367.866ύνολο

1/1-31/12/2016

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 19.391.320

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.811.543

Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων 112.649

Κόστος υποαπασχόλησης- αδράνειας 3.115

Φρεωστικοί τόκοι & υναφή έξοδα 49.239

ύνολο 21.367.866
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6.2.1 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

το λογαριασμό «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» καταχωρούνται όλα τα έξοδα του Δήμου για τις 

αμοιβές του προσωπικού με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι εργοδοτικές τους εισφορές και οι 

παρεπόμενες παροχές τους. Για τη χρήση 2016 οι αποδοχές αναλύονται ως εξής: 

  

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρέμειναν σταθερά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση               

(€ 9.025.972).  

 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα. 

 

6.2.2 Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων 

το λογαριασμό «Αμοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων» καταχωρούνται τα έξοδα παραστάσεως και τα 

έξοδα κινήσεως των αιρετών, (του Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δημοτικού υμβουλίου καθώς 

και τα έξοδα κινήσεως και οι αποζημιώσεις των Δημοτικών υμβούλων και των μελών των Σοπικών 

υμβουλίων). 

 

Επίσης, περιλαμβάνει τις αμοιβές και τα έξοδα που αφορούν τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες) του 

Δήμου δηλαδή αμοιβές βάσει συμβάσεων έργου με ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν εργασίες με ειδικές συμβάσεις ορισμένου έργου ή χρόνου. Επίσης, περιλαμβάνει τα 

δικαιώματα της ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων. 

Οι αμοιβές αυτές είναι αυξημένες σε σχέση με τη χρήση 2015 σε ποσοστό 35%. Η αύξηση αυτή οφείλεται 

στη λήψη εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «Γεωθερμικό 

ύστημα Σηλεκλιματισμού». 

 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα. 

 

Λογαριασμός Περιγραφή 1/1-31/12/2016

60.01 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 5.111.380

60.02 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 1.742.540

60.03 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 77.086

60.04
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, 

ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
402.145

60.05 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 1.620.730

60.06 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 87.462

60.07 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 1.800

60.98
Αντίθετος λογαριασμός αποδοχές προσωπικού (αχρεωστήτως 

καταβλημένες αμοιβές, περικοπές από απεργίες - απουσίες)
(21.903)

9.021.240ύνολο
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6.2.3 Παροχές τρίτων 

το λογαριασμό «Παροχές τρίτων» καταχωρούνται τα έξοδα που αφορούν παροχές τρίτων προς το 

Δήμο, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ασφάλιστρα, ενοίκια, επισκευές και συντηρήσεις 

των εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως.  

Οι παροχές αυτές είναι αυξημένες κατά 12% σε σχέση με τη χρήση 2015 και η αύξηση οφείλεται στην 

αύξηση των δαπανών επισκευών και συντηρήσεων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, όπως οδοί, πάρκα 

και πλατείες, κτιριακές εγκαταστάσεις σχολείων κ.λπ.. 

 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα. 

 

6.2.4 Υόροι – τέλη 

το λογαριασμό «Υόροι – Σέλη» καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν τον Δήμο, τα 

τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών, των φορτηγών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου, το 

χαρτόσημο μισθωμάτων, ο φόρος ακίνητης περιουσίας και τα τέλη του Κτηματολογίου. 

Οι φόροι-τέλη είναι αυξημένοι κατά 12% σε σχέση με τη χρήση 2015. 

 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα. 

 

6.2.5 Διάφορα έξοδα 

το λογαριασμό «Διάφορα έξοδα» καταχωρούνται τα υπόλοιπα έξοδα του Δήμου τα οποία δεν 

περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό από τους ανωτέρω περιγραφόμενους. υνοπτικά, 

αφορούν έξοδα μεταφορών, οδοιπορικά, εκφορτωτικά, έξοδα ταξιδιών, οδοιπορικά, ημερήσιες 

αποζημιώσεις, έξοδα προβολής και δημοσίων σχέσεων, έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών και 

συνεργατών, συνδρομές, δημοσιεύσεις. έντυπα, γραφική ύλη, συνδρομές, επιχορηγήσεις προς αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία κ.λπ.  

 

Σα έξοδα αυτά είναι μειωμένα κατά 2% σε σχέση με τη χρήση 2015.  

 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα. 

 

6.2.6 Σόκοι και συναφή έξοδα 

το λογαριασμό «Σόκοι και συναφή έξοδα» καταχωρούνται οι χρεωστικοί τόκοι των δανείων σε τράπεζα 

του εξωτερικού (KA Finanz AG) και του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τα έξοδα, οι 

προμήθειες και τα λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα τραπεζών.  

Σα έξοδα αυτά είναι μειωμένα κατά 25% σε σχέση με τη χρήση 2015.  
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Δεν προέκυψαν κάποια θέματα. 

 

6.2.7 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 

το λογαριασμό «Αποσβέσεις παγίων στοιχείων» καταχωρούνται οι τακτικές αποσβέσεις των ακινήτων 

του Δήμου (κτιρίων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εξοπλισμού, επίπλων), των παγίων κοινής 

χρήσεως (πλατείες, πάρκα, παιδότοποι, οδοί, οδοστρώματα, πεζοδρόμια, εγκαταστάσεις 

ηλεκτροφωτισμού, λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις) και των λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως (λογισμικά 

προγράμματα και μελέτες).  

Οι αποσβέσεις διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα (μείωση 1%) συγκριτικά  με τη χρήση 2015.  

 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα. 

 

6.2.8 Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις και δωρεές 

τον λογαριασμό «Παροχές – Φορηγίες – Δωρεές» καταχωρούνται οι δαπάνες που αφορούν τις 

οικονομικές επιχορηγήσεις προς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας για το πρόγραμμα τέγαση και 

Επανένταξη καθώς και οικονομικές ενισχύσεις σε Νομικά Πρόσωπα του Δήμου όπως το ΚΕΒΡΕΥΟ, το 

ΚΕΜΙΠ, ο ΟΠΑΝ κ.λπ.  

Οι παροχές αυτές διατηρούνται στα ίδια επίπεδα (μείωση 2%) σε σχέση με τη χρήση 2015.  

 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα. 

 

6.2.9 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 

τον λογαριασμό «Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» καταχωρούνται οι προβλέψεις για αποζημίωση 

προσωπικού που σχηματίζει ο Δήμος κάθε χρόνο για τους υπαλλήλους με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι 

οποίοι δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου. Για τη χορήγηση σύνταξης δικαιούνται 

αποζημίωσης λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της σύμβασής τους η οποία υπολογίζεται με βάση το 

ν.3587/07 άρθρο 204 το οποίο προβλέπει ότι ο εργαζόμενος δικαιούται κάποιους μήνες αποζημίωσης με 

βάση τα έτη προϋπηρεσίας του (επίσης, η αποζημίωση για κάθε υπάλληλο δεν μπορεί να ξεπερνάει το 

ποσό των € 15.000). 

 

Οι ετήσιες προβλέψεις μειώθηκαν κατά 31% σε σχέση με τη χρήση 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη 

συνταξιοδότηση 6 εργαζομένων εντός της χρήσης 2016. 

 

Δεν προέκυψαν κάποια θέματα. 
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υνοψίζοντας: 

Διενεργήσαμε δειγματοληπτικό έλεγχο επί των ανωτέρω λογαριασμών των οργανικών εξόδων προς 

επιβεβαίωση της πραγματοποίησης του εξόδου βάσει των σχετικών δικαιολογητικών (μισθοδοτικές 

καταστάσεις, εντάλματα πληρωμών, τιμολόγια / συμβάσεις προμηθευτών κ.λπ.), της καταχώρησής του 

στη σωστή χρήση, και της ορθής λογιστικοποίησής του. 

 

6.3 ΕΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

6.3.1 Ανόργανα έσοδα και έξοδα 

 

 

τους ανωτέρω λογαριασμούς καταχωρούνται κατ' είδος, τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα του 

Δήμου τα οποία πραγματοποιούνται από εξαιρετικές και έκτακτες πράξεις και εργασίες. Έκτακτα και 

ανόργανα έξοδα είναι εκείνα που τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται, είτε σε αντικανονικές ενέργειες ή 

παραλείψεις, είτε σε έκτακτα ή ανώμαλα ή τυχαία γεγονότα. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα είναι εκείνα 

που προέρχονται από τυχαίες και πράξεις και συναλλαγές ή από έκτακτα γεγονότα και περιστατικά, 

όπως αναλύονται στον ανωτέρω πίνακα. 

 

Σα έκτακτα και ανόργανα έσοδα περιλαμβάνουν τις αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων 

επενδύσεων και αφορά ποσά που μεταφέρονται κάθε έτος από τον λογαριασμό του παθητικού 

«Επιχορηγήσεις επενδύσεων» στα έκτακτα έσοδα, και αντιπροσωπεύουν τις ετήσιες αποσβέσεις των 

επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν, όπως δηλαδή και οι αντίστοιχες ετήσιες αποσβέσεις των παγίων 

μεταφέρονται στα έξοδα, μέσω των τακτικών αποσβέσεων.  

 

Λογαριασμός Περιγραφή 1/1-31/12/2016

81.00.21.000 Υορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 172

81.00.23.000 Σόκοι Τπερημερίας χρήσης 2.691

2.863

81.02.04.000 Ζημίες από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0

81.02.05.000 Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων1

81.02.06.000 Ζημίες από διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεων 2.510

2.511

81.01.05.000 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων2.426.210

81.01.11.000 Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων Σρίτων 1.512

81.01.99.000 Λοιπά Έκτακτα Ανόργανα Έσοδα 0

2.427.722

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα

Έκτακτα & ανόργανα έσοδα

Έκτακτες ζημιές
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Η Οικονομική Τπηρεσία του Δήμου τηρεί σε εξωλογιστικό αρχείο τα πάγια με τις ληφθείσες 

επιχορηγήσεις με τις οποίες συνδέονται. Βάσει του μητρώου παγίων και του αρχείου που μας 

χορηγήθηκε, επιβεβαιώσαμε τις αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων της χρήσεως. 

 

Δεν παρατηρήθηκαν εξαιρέσεις. 

 

6.3.2 Έσοδα έξοδα προηγούμενων χρήσεων, προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και έσοδα από 

προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 

 

 

Σα κατ' είδος έξοδα προηγούμενων χρήσεων και έσοδα προηγούμενων χρήσεων, είναι κονδύλια που 

πραγματοποιήθηκαν στην κλειόμενη χρήση, ο χρόνος όμως και τα αίτια δημιουργίας τους ανάγονται σε 

δραστηριότητες προηγούμενων χρήσεων, ανεξάρτητα από το εάν τα έξοδα και τα έσοδα αυτά είναι 

οργανικά ή ανόργανα, εάν είναι τακτικά ή έκτακτα. Επίσης, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

είναι προβλέψεις που σχηματίζονται για απαιτήσεις όπου δημιουργήθηκαν κατά τα προηγούμενα 

χρόνια και τα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων είναι προβλέψεις όπου είχαν σχηματιστεί 

κατά τα προηγούμενα χρόνια και κατά την κλειόμενη χρήση είτε έχουν χρησιμοποιηθεί για πληρωμή 

υποχρεώσεων είτε διορθώνονται για να απεικονισθούν στην αξία που θα έπρεπε να είναι κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2016. 

 

Πραγματοποιήσαμε δειγματοληπτικό έλεγχο επί των ανωτέρω λογαριασμών των εσόδων και εξόδων 

προηγούμενων χρήσεων προς επιβεβαίωση της πραγματοποίησής τους βάσει των σχετικών 

δικαιολογητικών, της καταχώρησής τους στη σωστή χρήση και της ορθής λογιστικοποίησής τους. 

Λογαριασμός Περιγραφή 1/1-31/12/2016

82.00.14.000 Υόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 3.835

82.00.98.000 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων 1.010

4.845

82.01.00.011 Σακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.934

82.01.00.015 Σακτικά έσοδα από Σέλος Ακίνητης Περιουσίας 16.889

82.01.00.017 Σακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 4.100

82.01.00.018 Σακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 43.996

82.01.00.019 Σακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 342.478

82.01.01.011 Έκτακτα γενικά έσοδα 114.675

82.01.01.012 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 3.069

82.07.03.000
Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 

318/69, Αποφ.Τπ.Οικον.2081241/11652/1997)
1.462

82.07.09.000 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 2.340

531.942

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Δήμου χρήζει βελτιώσεων ως προς 

την έγκαιρη βεβαίωση των εσόδων αλλά και ως προς την έγκαιρη είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων. 

Προτείνουμε, όπως ο Δήμος εφαρμόσει διαδικασία για την παρακολούθηση των αναμενόμενων εσόδων 

τέτοιας φύσεως για τον καλύτερο προγραμματισμό των εισπράξεών του αλλά και για την εξομάλυνση της 

καταχώρησης των εσόδων στη χρήση που αφορούν. 

 

7. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

7.1 Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη όλων των περιουσιακών 

στοιχείων του Δήμου και συγκεκριμένα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιεχομένου τους. 

 

7.2 Ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί κατασταλτικά από το Ελεγκτικό υνέδριο, για καμία χρήση μετά τη 

δημιουργία των «Καλλικρατικών Δήμων» με αποτέλεσμα να μην έχουν οριστικοποιηθεί τυχόν 

υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον έλεγχο αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************  
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Σελειώνοντας την παρούσα έκθεση, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του Δήμου για 

τη συνεργασία και τη βοήθεια που μας παρείχαν κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού μας έργου. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση είτε ως 

προς το περιεχόμενο της έκθεσης, είτε γενικότερα ως προς την καλύτερη οργάνωση διαχειρίσεως του 

Δήμου. 

 

 

 
 

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 

Ορκωτών Ελεγκτών & υμβούλων Επιχειρήσεων 
 
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής 
151 25 Μαρούσι 
Υράγκων 6-8  
546 26 Θεσσαλονίκη  
ΑΜ ΟΕΛ 171 
 

 
 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Γεώργιος Ν. Νίκου 
ΑΜ ΟΕΛ 21841 
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8. Παράρτημα Ι – Έκθεση Ελέγχου 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς το Δημοτικό υμβούλιο του «Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Φρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής», που 

αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον 

πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 

προσάρτημα. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Φρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό χέδιο Οργανισμών Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης 

λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006 όπως 

ισχύει και τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.3852/2010). Σα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε 

με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια.  

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 

τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται 

με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σκοπό 

το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

 

1. τα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης του υπολοίπου στο λογαριασμό 

του Ενεργητικού Δ.Ι Αποθέματα διαπιστώθηκαν ακίνητα αποθέματα λογιστικής αξίας € 65.368. Κατά 

την εκτίμησή μας έπρεπε να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Ο μη σχηματισμός της 

απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία  με συνέπεια, η αξία των αποθεμάτων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται 

ισόποσα αυξημένα κατά € 65.368. 

 

2. τα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασμών 

απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε οφειλέτες του Δήμου συνολικού ύψους € 149.217, 

επί του συνόλου απαιτήσεων ύψους € 2.701.692 που περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Ενεργητικού 

Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και Δ.ΙΙ.4 «Επισφαλείς – Επίδικες 

απαιτήσεις». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει 

επαρκείς απαντήσεις για την επιβεβαίωση του ανωτέρω ποσού και οι εναλλακτικές ελεγκτικές 

διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση των υπολοίπων αυτών δεν μας παρείχαν επαρκή 

διασφάλιση. υνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα των κονδυλίων αυτών και τις 

ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων χρήσεων και στα Ίδια 

Κεφάλαια του Δήμου. 

 

3. Από τον έλεγχό μας αλλά και από την επισκόπηση των βιβλίων του Δήμου μεταγενέστερα της 

ημερομηνίας του ισολογισμού προκύπτει ότι στην κλειόμενη χρήση 2016 δεν είχαν βεβαιωθεί έσοδα 

από πρόστιμα, τέλη ακίνητης περιουσίας, δημοτικά τέλη και έσοδα από Ανθρακωρυχεία συνολικού 

ύψους € 363.310 , με συνέπεια το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών 

και υπηρεσιών» εμφανίζεται μειωμένο κατά  € 363.310, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 

μειωμένα κατά € 363.310 και τα Ίδια Κεφάλαια μειωμένα κατά το ανωτέρω ποσό Από τα ανωτέρω 

συνάγεται ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Δήμου χρήζει βελτιώσεων ως προς την έγκαιρη 

βεβαίωση των εσόδων αλλά και ως προς την έγκαιρη είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ανωτέρω. 

 

4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από το Π.Δ.315/1999 «Κλαδικό 

Λογιστικό χέδιο Οργανισμών Σοπικής Αυτοδιοίκησης», στα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου δεν 

περιλαμβάνονται έσοδα από τέλη καθαρισμού, ηλεκτροφωτισμού και ΣΑΠ χρήσεως 2016 και 

προηγούμενων χρήσεων του Δήμου ύψους  € 3.704.359. Σα ανωτέρω έσοδα, που εισπράττονται μέσω 

της ΔΕΗ, καταχωρούνται κατά πάγια τακτική σε ταμιακή βάση ενώ θα έπρεπε να καταχωρούνται σε 

δεδουλευμένη βάση. υνεπώς, το κονδύλι του Ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών 

και υπηρεσιών» εμφανίζεται μειωμένο κατά € 3.704.359, τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 

μειωμένα κατά € 3.704.359 και τα Ίδια Κεφάλαια μειωμένα κατά το ανωτέρω ποσό. 

 

5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 

για το σύνολο των διαχειριστικών του χρήσεων. Ψς εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των 

χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των 

πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον 
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έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1, 3 και 4 και τις πιθανές επιπτώσεις των 

θεμάτων 2 και 5 που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω 

οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του 

Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό χέδιο Οργανισμών Σοπικής 

Αυτοδιοίκησης». 

 

Άλλο θέμα 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου Νέας Ιωνίας για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015 είχαν 

ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 25 επτεμβρίου 

2017, αναφορικά με ότι: 1) το στοιχείο του Ενεργητικού Δ-Ι "Αποθέματα", € 223.851 εμπεριέχεται ποσό 

περίπου € 60.372 που βρίσκεται ακίνητο από προηγούμενες χρήσεις. Για το ποσό αυτό έπρεπε να 

σχηματισθεί ανάλογη πρόβλεψη. Ψς εκ τούτου τα αποθέματα, τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια 

είναι ισόποσα αυξημένα. 2) Δεν έχουν περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις, ούτε έχουν 

γνωστοποιηθεί στους παραλήπτες έσοδα συνολικού ποσού € 456.835 που αφορούν σε  α) έσοδα από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. που έχει επιβάλλει η Δημοτική Αστυνομία για το έτος 2014  ποσού € 59.055 και για το 

έτος 2015 έσοδα ποσού € 110.000 β) έσοδα από το Σέλος Ακίνητης Περιουσίας ποσού € 31.373 γ) έσοδα 

από δημοτικά τέλη ποσού € 180.298 δ) έσοδα από δημοτικό φόρο ποσού € 15.687 ε) έσοδα από 

Ανθρακωρυχεία ποσού € 60.421, κατά συνέπεια τα αποτελέσματα και τα ίδια Κεφάλαια είναι μειωμένα 

κατά ποσό € 456.835. 3) Ποσό € 28.096  που εμφανίζεται στις απαιτήσεις, και για το οποίο έχει σχηματιστεί 

πρόβλεψη επισφάλειας, πρέπει να εξεταστεί η οριστική διαγραφή ,αφού παρά τις ενέργειες της υπηρεσίας 

δεν κατέστη δυνατή η είσπραξή του . 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχειρίσεως της 

Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό υμβούλιο με τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

 

2. Σο άνοιγμα των λογιστικών βιβλίων του νέου «Καλλικρατικού Δήμου» έγινε με βάση την απογραφή 

που διενεργήθηκε την 1 Ιανουαρίου 2011 σύμφωνα με τις οδηγίες της Τ.Α. με Α.Π. 74445 / 27-12-2010 

(η απογραφή έναρξης έγινε την 1/1/2011). 

 

3. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό χέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (ΠΔ. 315/1999) εκτός 

από τα θέματα που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη». 
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Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Γεώργιος Ν. Νίκου 
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